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We wrześniu ubiegłego roku z ramienia Oddziału Bohonickiego 
Związku Tatarów Rzeczypospolitej organizowałam wycieczkę na Bia-
łoruś. Chcieliśmy odwiedzić tamtejsze meczety i mizary. Zajechaliśmy 
do Skidla i zauważyliśmy, że mizar graniczy tam bezpośrednio z polem 

i nie ma żadnego zabezpieczenia przed nieproszonymi gośćmi. Ów-
czesna przewodnicząca zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Bohonikach, Mirosława Korycka, zasugerowała, że dobrze byłoby po-
móc naszym współbraciom przy postawieniu ogrodzenia. Uznałam, że 
to bardzo dobry pomysł i powinien zostać zrealizowany. 

Sprawami koniecznymi do załatwienia na miejscu zajęła się Zina 
Krynicka, moja kuzynka mieszkająca w Grodnie. Nasz pierwszy wyjazd 

z Polski odbył się w maju 2012 roku. Pojechali wówczas: Lila i Maciej 
Asanowicz oraz Janusz Miśkiewicz z Sokółki, a z Białegostoku – Jakub 
Radkiewicz, Stefan Mucharski i Aleksander Bogdanowicz. Zostało wy-
tyczone i przygotowane miejsce na ogrodzenie, zamówiono materiały. 
Przy pracy pomagali muzułmanie ze Skidla, jeden z nich, Sulejman Miś-
kiewicz załatwił pomoc z gminy w postaci betonowych słupów. Przygo-
towano słupy i bramę do dalszej pracy. 

Następny wyjazd zorganizowano w drugiej połowie maja, kiedy to 
w Skidlu był subotnik – jeden dzień w roku, w którym wszyscy muzuł-
manie przyjeżdżają sprzątać rodzinne groby. Przywieźliśmy z Grodna 
materiały i mężczyźni podzielili się na dwie grupy – jedna z prawej, dru-
ga z lewej strony – i stawiali słupy oraz zakładali siatkę. Tego dnia było 
też dużo kobiet, które wyrywały i paliły zielsko i śmieci. Po zakończeniu 
pracy panie przygotowały poczęstunek. 

Serdeczne podziękowania należą się naszym Tatarom, którzy nie 
tylko przyjechali pracować przy stawianiu ogrodzenia wokół mizaru 
w Skidlu, ale też zebrali na to pieniądze. W gronie ofiarodawców znaleź-
li się m.in. Rozalia Bogdanowicz, Helena Wysocka, Halina Szahidewicz, 
Stefan Mucharski, Lidia Sobolewska, Elżbieta Miśkiewicz, Mirosława 
Korycka, Felicja Radkiewicz, Stefan Giembicki. 

Lila Asanowicz

P.S. Wdzięczni Tatarzy muzułmańskiej gimny Skidla wystosowali 
pismo z podziękowaniami, które opublikowane zostało w 6 numerze 
tamtejszego czasopisma „Musul’manskij wiestnik”. Czytamy w nim: „(…) 
Polscy muzułmanie nie patrząc na granicę i swój wiek – zorganizowali 
pracę w dwóch etapach. Pierwszy raz prace przy ogrodzeniu odbywały 
się 5 i 6 maja. Drugi raz – podczas corocznego zjazdu na mizarze 19 
maja 2012 roku. 

(…) Dziękujemy wszystkim muzułmanom Polski za okazaną po-
moc finansową. Specjalne podziękowania dla osób, które przyjechały 
z Polski, aby pomóc w ustawieniu ogrodzenia: Lilii Asanowicz, Stefana 
Mucharskiego, Macieja Asanowicza, Jakuba Radkiewicza, Aleksandra 
Bogdanowicza i Janusza Miśkiewicza. Wyrażamy wdzięczność prze-
wodniczącemu Grodzieńskiej Gminy Muzułmańskiej Rafiłowi Rezjapo-
wowi, który także wsparł finansowo nasze przedsięwzięcie. 

Chcemy również zaznaczyć organizacyjny wkład miejscowych 
muzułmanów: Zinaidy Krynickiej, Romana Połtorzyckiego i Sulejmana 
Miśkiewicza.

Niech Allah obdarzy zdrowiem i długim życiem wszystkim, którzy 
pomagali w tym zbożnym dziele”.

Muzułmańska gmina miasta Skidel
■

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej był organizatorem kolej-
nego już międzynarodowego obozu dla tatarskich dzieci i młodzieży. Od 
8 do 14 lipca 2012 roku goście z Białorusi, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Polski 
przebywali w Babikach w gminie Szudziałowo, gdzie zakwaterowani byli 
w miejscowej szkole podstawowej. Odpowiedzialne funkcje wychowaw-
ców sprawowały: Anna Mucharska, Tatiana Andracka i Dagmara Sulkie-
wicz, zaś koordynowaniem całości zajmowała się niżej podpisana.

Każdy dzień był wypełniony różnorodnymi zajęciami i warsztatami. 
Odbywał się m.in. kurs języka tatarskiego prowadzony przez Tanzilę Abu-
bakirową, a koordynowany przez Marię Aleksandrowicz-Bukin. Odbyło 
się kilka wykładów o osadnictwie Tatarów, zaprezentowano także posta-

Mężczyźni stawiali ogrodzenie…

…a kobiety wyrywały zielsko i zbierały śmieci

Lila Asanowicz

Tatarska pomoc dla pobratymców ze Skidla

Lilla Świerblewska

Tatarska młodzież 
w Babikach

Młodzież z ciekawością słuchała wykładu dra Konopackiego
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ci Tatarów zasłużonych dla Rzeczypospolitej. Młodzież z zaciekawieniem 
słuchała wykładu Artura Konopackiego z Uniwersytetu w Białymstoku. 
Dwa dni obozowicze spędzili w Warszawie. Głównymi atrakcjami pod-
czas zwiedzania stolicy było Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Udało się również zobaczyć Stare Miasto, Łazienki, 
Park Wilanowski. Dzięki uprzejmości Muzułmańskiej Gminie Wyznanio-
wej MZR w Warszawie zapewniony był nocleg i uroczysta kolacja. Na 
Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, przy grobie Aleksandra Sul-
kiewicza odmówiona została modlitwa i złożono kwiaty, by w ten spo-
sób uhonorować tak zasłużonego Tatara, który zapisał bohaterską kartę 
w polskiej historii. Rozśpiewany autokar wrócił szczęśliwie do Babik.

Następnego dnia gościła na obozie Straż Graniczna i Telewizja Polska 
– Oddział Białystok. Chłopcy z Krymu zaprezentowali swoje narodowe tań-
ce, a wieczorem przy ognisku tańczono i śpiewano – oczywiście w różnych 
językach. W piątek zorganizowano wyjazd do Bohonik, gdzie uczestnicy 
wzięli udział w modlitwie piątkowej, prowadzonej przez imama Aleksan-
dra Bazarewicza. I nieoczekiwanie nadszedł ostatni dzień obozu. Trudno 
było się rozstać, ale mamy nadzieję, że za rok znowu się zobaczymy. Były 
dyplomy, podziękowania, nagrody oraz przedstawienie teatralne. Proszę 
spojrzeć na zdjęcia: zawarta na nich jest cała radość i urok naszego obozu.

Lilla Świerblewska
■

Ze smutkiem Informujemy, że 25 sierpnia 2012 roku

w wieku lat 90 zmarł w Sokółce

imam Konstanty Szczęsnowicz
Odszedł człowiek dobrze znany nam wszystkim.

Od roku 1998 do 2011 pełnił obowiązki imama

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohonikach.

Ceniliśmy Go za cichą, mocną wiarę,

przywiązanie do tatarskich i muzułmańskich tradycji oraz życzliwość,

którą każdego dnia okazywał światu i ludziom.

Nie oczekiwał uznania ani zaszczytów; służył najlepiej jak potrafił naszej społeczności.

Mało naszych podziękowań... 

Pochowany został 30 sierpnia 2012 roku na mizarze w Bohonikach.

Niech Bóg Wszechmogący będzie dla Niego miłosierny. 

Serdeczne wyrazy współczucia 

Rodzinie i bliskim imama Szczęsnowicza składają

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego Kolegium MZR

oraz członkowie Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Lucynie Lesisz
Kierowniczce Muzeum Historycznego w Białymstoku

opiekunce zbiorów tatarskich
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Mamy
Pani Bronisławy Białous

składają

Prezes i Rada Centralna
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

oraz przyjaciele i znajomi z tatarskiej społeczności
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We wrześniu 2011 roku powstał w Wilnie „Ilsu” – tatarski zespół folk-
lorystyczny Ludowego Ośrodka Etnograficznego mniejszości narodowych 
Litwy. Jego nazwa – „Ilsu” – w języku tatarskim znaczy „Ojczyzna”. Utwo-
rzenie zespołu wiąże się z zamiarem odrodzenie tatarskiego folkloru na 
Litwie. Członkowie „Ilsu” przyswajają sobie kulturę i tradycje nadwołżań-
skich i krymskich Tatarów. Posiadają stroje ludowe uszyte według wska-
zówek Narodowego Artysty Ukrainy, muzykologa Mamuta Czurłu. 

Debiutem zespołu był występ podczas organizowanego w Wilnie 
święta z okazji międzynarodowego Dnia „Nawruz”. Uczestniczył na-
stępnie w konkursie „Tradiciju paveldetojai” („Spadkobierca tradycji”), 
gdzie został laureatem. Brał też udział w międzynarodowym festiwalu 
folklorystycznym „Skamba skamba kankliai” („Dźwięczą, dźwięczą kan-
kle”), a także w Sejmie Republiki Litewskiej podczas otwartej wystawy 
pod nazwą „Litewscy Tatarzy – 6 stuleci historii” i w letnich warsztatach 
szkoleniowych – „Tradycja” w Połądze. Podczas letniego obozu muzuł-
mańskiego zespół przedstawił munadżat w języku arabskim. Kierowni-
kiem zespołu „Ilsu” jest Almira Trakseliene.

W dalszych planach zespołu litewskich Tatarów jest:
 – nauka i propagowanie tradycji pieśni tatarskiej
 – uczenie tradycyjnego śpiewu
 – stworzenie zespołu tradycyjnej muzyki tatarskiej – pozyskanie 

narodowych tatarskich instrumentów muzycznych i nauczenie 
dzieci gry na tychże instrumentach (zurna, qawal, saz, kemancze, 
dawul, dare, dumbelek, harmon-taljanka, kubyz, kuraj, surnaj)

 – reaktywowanie obchodzenia kalendarzowych świąt ludowych 
i prowadzenie imprez kulturalnych podczas obchodów świąt 
religijnych

 – utworzenie ludowego zespołu tanecznego
 – studiowanie starych obyczajów weselnych, kalendarzowych 

obrzędowych pieśni i tańców oraz śpiewów religijnych
 – organizowanie folklorystycznych ekspedycji na Krym i do Ta-

tarstanu w celu przyswajania tatarskiego folkloru
 – uczenie się języka tatarskiego
 – uczestniczenie w międzynarodowych festiwalach folklory-

stycznych odbywających się na Krymie i w Tatarstanie
 – uczestniczenie w seminariach naukowych na temat folkloru 

tatarskiego, organizowanych w Kazaniu
 – zapraszanie pedagogów z Tatarstanu i Krymu do prowadzenia 

warsztatów tematycznych dla uczestników zespołu
 – uszycie narodowych strojów nadwołżańskich Tatarów.

Almira Trakseliene
(Z jęz. rosyjskiego przetłumaczyła Zofia A. Dudzińska)

■

Almira i jej dziewczęta

Dwadzieścia lat temu, w roku 1992, sfinalizowany został zamysł po-
wołania tatarskiej organizacji kulturalno-oświatowej. Dojrzewał on już 
od jakiegoś czasu, zaś jego inicjatorami byli zasłużeni działacze naszej 
społeczności, m.in. Stefan Mustafa Mucharski, Józef Jusuf Konopacki, Se-
lim Chazbijewicz i Aleksander Miśkiewicz. Tak powstał Związek Tatarów 
Polskich, przemianowany w roku 2004 na Związek Tatarów Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stawiający sobie za cel szeroko rozumianą działalność 
edukacyjną i społeczną dla dobra tatarskiej wspólnoty. Jego pierwszym 
prezesem był Stefan Mustafa Mucharski, później Selim Chazbijewicz 
i Stefan Korycki, obecnie zaś obowiązki te sprawuje Jan Adamowicz. Od 
roku 2005 ZTRP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Uroczystość 20-lecia związku obchodzono 21 września br. w Sali 
Reprezentacyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Jej współorga-
nizatorem był wojewoda podlaski, zaś dofinansowana została przez Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji. Na jubileusz przybyli m.in. prezydent 
Białegostoku Tadeusz Truskolaski, pełnomocnik wojewody podlaskiego 
do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Maciej Tefalski oraz 
przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Michał Erenz. Były 
osoby od lat zaprzyjaźnione i współpracujące z tatarską społecznością: 
prof. Jan Tyszkiewicz oraz Lucyna Lesisz – kierowniczka Muzeum Histo-
rycznego w Białymstoku. Samych zaś Tatarów reprezentowali m.in. Dże-
mila Smajkiewicz-Murman i Adam Murman, Halina Szahidewicz, Zofia 
Assanowicz, Jan Sobolewski, Stefan Mustafa Mucharski, Stefan Korycki 
i Mirosława Korycka, Aleksander Miśkiewicz, Bronisław Talkowski, Hele-
na Alijewicz, Maria Aleksandrowicz-Bukin, Lila Asanowicz, Róża Chazbi-
jewicz, Ewa Jakubowska, Krzysztof Mucharski i Aleksander Skibniewski.

Po powitaniu przybyłych przez prezesa Rady Centralnej ZTRP Jana 
Adamowicza, głos zabrał m.in. prezydent Truskolaski, który stwierdził, że 
Tatarzy są współgospodarzami miasta, a działalność tatarskiej organiza-
cji wpisuje się w wielokulturowość miasta i całego regionu. Uhonorował 
też Jana Adamowicza okolicznościowym grawertonem. Były jeszcze wy-
stąpienia pełnomocnika Macieja Tefalskiego, Michała Erenza z MAiC oraz 
muftiego RP Tomasza Miśkiewicza. Mówcy podkreślali potrzebę współ-
pracy środowiskowej, która służy nie tylko tatarskiej mniejszości, ale i in-
nym społecznościom. To nasza wspólna wartość, zaznaczano. 

Ta dotychczasowa współpraca została doceniona przez związek. 
Wraz z podziękowaniami prezes Adamowicz przekazał okolicznościo-
we grawertony m.in. dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego. Wręczył je również – wraz z pa-
miątkowymi medalami XX-lecia ZTRP – założycielom i byłym prezesom, 
m.in. Stefanowi Mustafie Mucharskiemu i Stefanowi Koryckiemu, zaś 
medalami jubileuszowymi uhonorowani zostali m.in. Michał Erenz, To-
masz Miśkiewicz, Dżemila Smajkiewicz-Murman, Halina Szahidewicz, 
Omar Asanowicz, Jan Tyszkiewicz, Lucyna Lesisz, Mirosława Korycka, 
Bronisław Talkowski, Maria Aleksandrowicz-Bukin i Róża Chazbijewicz. 
Podniosły charakter chwili podkreślił występ „Buńczuka” - jak zawsze 
gorąco oklaskiwany.

Kolejnym ważnym punktem rocznicowego spotkania była dys-
kusja na temat tatarskiej współczesności i działań mających na celu 
dalszy wszechstronny rozwój społeczności. Prowadzący całą imprezę 
Artur Konopacki zaprosił do rozmowy Dżemilę Smajkiewicz-Murman, 
Halinę Szahidewicz, Aleksandra Miśkiewicza, Stefana Koryckiego, Jana 

Almira Trakseliene

Odradzanie 
tatarskiego folkloru 

Musa Czachorowski

20 lat Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
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Adamowicza oraz piszącego te słowa. Zgodnie podkreślano, że bardzo 
istotną rzeczą, może nawet najważniejszą, jest wychowanie w rodzi-
nie: budowanie w dzieciach od najmłodszych lat tatarskiej tożsamości. 
Kształtowanie dumy z bycia Tatarem – a w tym celu konieczna jest do-
bra współpraca tatarskich organizacji oraz wspólny wysiłek nas wszyst-
kich. Nie można tracić z oczu osób, które mieszkają z dala od głównych 
skupisk tatarskich. Jest nas za mało i nie możemy pozwolić sobie na 
rozrywanie więzi.

Do dyskusji włączyły się osoby z sali: Bronisław Talkowski, prze-
wodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Kruszynia-
nach stwierdził, że niezbędna jest dbałość o korzenie, o trwałość naszej 
historii, a to co robimy, trzeba robić coraz lepiej. Zdaniem Mirosławy 
Koryckiej, byłej długoletniej przewodniczącej gminy bohonickiej, należy 
organizować cykliczne spotkania młodzieży z działaczami i zarządem 
ZTRP, aby zachęcać ją i angażować do działalności organizacyjnej. Jan 
Sobolewski, wieloletni były przewodniczący Najwyższego Kolegium 
MZR podkreślił potrzebę upamiętniania postaci zasłużonych Tatarów, 
a także nawiązywania bliższych kontaktów z pobratymcami z Krymu 
oraz Kazania. Ważne były to wypowiedzi; miejmy nadzieję, że zostaną 
zrealizowane.

Artur Konopacki przedstawił jeszcze obraz tatarskiej działalno-
ści wydawniczej, w czym wspierał go niżej podpisany. Przyznać trze-
ba, że w ostatnich latach ukazało się sporo publikacji o Tatarach oraz 
tatarskiego autorstwa. Tego dnia można było zakupić niektóre z nich. 
Przypomnijmy, że niedawno ukazały się chociażby „Tatarskie biografie. 
Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze” Stanisława Dumina, Adasa 
Jakubauskasa i Galima Sitdykowa oraz „Baśnie, podania i legendy pol-
skich Tatarów” autorstwa Selima Chzabijewicza. Najnowszą jest książ-
ka Waldemara Jaskulskiego – „Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artyle-
rzysta II Rzeczypospolitej”. 

Po przerwie na poczęstunek i kuluarowych dyskusjach był czas na 
wspólny spacer po Białymstoku pod opieką Artura Konopackiego. Wie-
czorem zaś odbyła się uroczysta kolacja w pięknych pomieszczeniach 
Villi Tradycja. Uczestniczyli w niej m.in. Stefan i Mirosława Koryccy, Jan 
i Dżenetta Adamowiczowie, Tomasz Miśkiewicz i Barbara Pawlic-Miś-
kiewicz, Halina Szahidewicz, Stefan Mustafa Mucharski, Róża Chabi-
jewicz, Lilla Świerblewska, Maria Aleksandrowicz-Bukin, Aleksander 
Miśkiewicz oraz Adam Murman. Długo przy stolikach toczyły się oży-
wione rozmowy o stanie tatarskiej wspólnoty. Dżemila Smajkiewicz-
-Murman, przez wiele lat pełniąca obowiązki przewodniczącej Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku, przekazała dla gmin 
bohonickiej, kruszyniańskiej i warszawskiej piękne oprawione wizerun-
ki gdańskiego meczetu.

Następnego dnia wyruszono w podróż tatarsko-sentymental-
ną, czyli przez Sokółkę do Bohonik i Kruszynian. W roli przewodnika 
wystąpił wszechstronnie się udzielający Artur Konopacki. Jak zawsze 
odwiedziny w tatarskich meczetach i na mizarach są niezapomnianym 
przeżyciem. W Bohonikach porozmawialiśmy z tamtejszym imamem 
Aleksandrem Bazarewiczem, zaś w meczecie kruszyniańskim przywi-
taliśmy Dżemila Gembickiego. Był także przewodniczący miejscowej 
gminy muzułmańskiej Bronisław Talkowski. Po tych wszystkich wraże-
niach droga prowadziła do „Tatarskiej Jurty” Bogdanowiczów. Jedzenie 
było świetne, gospodyni serdeczna, na dworze świeciło słońce – sama 
radość. A w drodze powrotnej niespodzianka: Julia Doszna, wspaniała 
łemkowska pieśniarka, która towarzyszyła nam w tej wycieczce, zaśpie-
wała specjalnie dla Tatarów. Julię poruszyły głęboko nasze meczety i mi-
zary, my zaś chłonęliśmy jej pieśni...

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof Mucharski
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22 września 2012 roku w ramach Festiwalu Inny Wymiar w Klubie 
„Fama” w Białymstoku odbyła się sympatyczna impreza: czytanie bajek 
i baśni różnych narodów. Organizatorzy uznali, że są one akurat tym, 
co wspaniale łączy ludzi – niezależnie od wieku i pochodzenia. Bajki 
lubi przecież każdy. Tego popołudnia można było posłuchać m.in. ba-
jek romskich, tatarskich, kazachskich, nogajskich i rosyjskich. Najpierw 
czytała je Alicja Bach – aktorka Białostockiego Teatru Lalek, później 
miał tę przyjemność piszący te słowa. Odczytał on kilka bajek ze zbioru 
„Kara-Batyr i Błękitny Koń”, który tłumaczył wraz z synem Danielem. 
Z inicjatywy Çaxarxan Xucalıq opublikowane zostały w roku 2009. Opo-
wieściom towarzyszyła nastrojowa muzyka autorstwa Mateusza Wy-
sockiego, stwarzając odpowiedni, bajkowy klimat.

Wśród słuchaczy zauważyliśmy doborowe tatarskie towarzystwo, 
m.in. Halinę Szahidewicz, Dżemilę Smajkiewicz-Murman, Marię Alek-
sandrowicz-Bukin, Dagmarę Sulkiewicz z synkiem Adasiem, Stefana 

Mustafę Mucharskiego, Jana 
Adamowicza, Krzysztofa Mu-
charskiego, Aleksandra Skib-
niewskiego i Adama Murmana. 
Byli również przedstawiciele 
społeczności rosyjskiej: Halina 
Romańczuk i Andrzej Romań-
czuk, a także łemkowskiej: zna-
komita pieśniarka Julia Doszna, 
która dzień wcześniej wystąpiła 
z recitalem na Małej Scenie Te-
atru Dramatycznego. 

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof Mucharski

■

Musa Czachorowski

Białostockie czytanie bajek

Prezydent Tadeusz Truskolaski uhonorował 
prezesa Jana Adamowicza okolicznościowym grawertonem Artur Konopacki poprowadził dyskusję o tatarskiej współczesności

A Musa bajał i bajał…
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26 września 2012 roku w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbyła się prelekcja Piotra Michałowskiego zatytułowana 
„Muzyczna Jurta – śladami Tatarów, czyli wykład o bogactwie kultury mu-

zycznej pierwotnie stepowego ludu”. Michałowski, kulturoznawca i muzyk, 
uczestniczył w redagowaniu książki pt. „Muzyczna Jurta – śladami Tatarów” 
opublikowanej w ubiegłym roku przez Muzułmański Związek Religijny w RP. 
Wraz z nią wydana została płyta CD z dziewięcioma utworami wykorzystują-
cymi tatarskie motywy muzyczne w wykonaniu zespołu Ansambl Peregrinus. 

Spotkanie było częścią cyklu „Kultury dalekie i bliskie” Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki 2012 „Wspólne odkrywanie świata”, pod patronatem hono-
rowym m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Wrocła-
wia i Wojewody Dolnośląskiego. Wśród zainteresowanych tatarskim mu-
zykowaniem byli m.in. Tamara Włodarczyk, Dorota Kozak-Rybska, Robert 
Błaszak, a tatarską społeczność reprezentował niżej podpisany. 

Piotr Michałowski bardzo ciekawie opowiadał o stepowej muzyce, jej 
pochodzeniu, rodzajach i instrumentach, ilustrując wykład fragmentami 
nagrań oraz slajdami. Przedstawił także postaci wybitnych tatarskich mu-
zyków i pieśniarzy. Temat to niezmiernie interesujący, a niewiele w grun-
cie rzeczy znany. Miejmy jednak nadzieję, że tatarska muzyka będzie to-
warzyszyć nam coraz częściej.

Tekst i fot. Musa Czachorowski
■

9 października br. we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury od-
było się spotkanie okolicznościowe pn. „Tatarskie tradycje”, poświęcone 
prezentacji ostatniego numeru „Przeglądu Tatarskiego” oraz najnowszym 
publikacjom książkowym zarówno tatarskiego autorstwa, jak i o Tatarach 
traktujących. A wiele doprawdy jest tu do pokazania; w ostatnich kilkuna-
stu miesiącach ukazały się tak interesujące książki, jak chociażby „Baśnie, 
podanie i legendy polskich Tatarów” Selima Chazbijewicza, „Muzyczna 
Jurta. Śladami Tatarów” pod redakcją Piotra Michałowskiego, Tomasza 
Miśkiewicza i Barbary Pawlic-Miśkiewicz, „Pułkownik Józef Korycki. Ta-
tarski artylerzysta II Rzeczypospolitej” Waldemara Jaskulskiego, „Tatarskie 
biografie” Stanisława Dumina, Adasa Jakubauskasa i Galima Sitdykowa 
oraz „Historia meczetu w Wilnie” Leona Kryczyńskiego. 

Spotkanie w gościnnym wnętrzu klubu, którego dyrektorem jest Ry-
szard Sławczyński, wielki sympatyk Tatarów i kresowych tradycji (kilka lat 
temu publikowaliśmy w „Życiu Tatarskim” jego relację z wizyty u Tatarów 
na Białorusi”), prowadził piszący te słowa, zaś wśród gości byli nie tyl-
ko wrocławscy Tatarzy, m.in. Julita Chełmońska, Krzysztof Olechnowicz 
i Marcin Mucharski, ale także ogromnie sympatyczne grono przyjaciół: 

Ewa Solska, Danuta Grabowska, Magda Salamon, Bożena Czerniaw-
ska, Olga Demczuk i Małgorzata Zierkiewicz. Przyszedł Robert Błaszak 
– wydawca, dziennikarz i poeta, który w istotny sposób przyczynia się 
do publikacji naszych czasopism i książek (wraz z zespołem Agencji Wy-
dawniczej ARGI). Gdy spróbowano już słodkiej baklawy, w tle rozbrzmiała 
tatarska muzyka i rozpoczęła się prezentacja tatarskich wydawnictw.

Tatarskie środowisko rzeczywiście ma się czym pochwalić: wyda-
wane są dwa kwartalniki – „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczy-
pospolitej”, ukazują się książki o tatarskiej kulturze, historii oraz reli-
gii. Coraz więcej tych tytułów, a kolejne planowane są na przyszły rok. 
Rozmowa o publikacjach przeplatała się z pytaniami o wrocławskie losy 
Tatarów, świąteczne – zwłaszcza kulinarne – tradycje oraz o tatarskie 
miejsce w polskim społeczeństwie. Sympatyczny to był czas, ale nie-
stety, i on dobiegł końca. Za mało się spotykamy, za krótko – mówili 
niektórzy. Cóż, wszystko przed nami.

Musa Czachorowski
Fot. Robert Błaszak

■

Od lewej: Tamara Włodarczyk, Piotr Michałowski, 
Dorota Kozak-Rybska i Robert Błaszak

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali informacji o tatarskich publikacjach

Musa Czachorowski

Śladami tatarskiej muzyki

Musa Czachorowski

Wrocławskie spotkanie
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15 października br. w katowickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
był się wernisaż interesującej wystawy historycznej zatytułowanej „Tata-
rzy na Górnym Śląsku”. Zaistniała ona dzięki wysiłkowi Sławomira Horde-
juka, geografa i regionalisty, od wielu lat poszukującego śladów tatarskiej 
obecności w historii i kulturze polskiej, autora wielu cennych artykułów 
prezentujących postaci oraz dokonania polskich Tatarów. 

Tym razem gromadził materiały związane z Tatarami, których 
losy związały się z Górnym Śląskiem. I okazuje się, że chociaż to teren 
tak odległy od tradycyjnych tatarskich siedzib na północno-wschod-
nich kresach Rzeczypospolitej, to i tutaj mamy swych przedstawicieli. 
Tu mieszkał i pracował Emir Buczacki (1935-1990), aktor grający m.in. 
w „Faraonie” i „Sanatorium pod Klepsydrą”; Aleksander Abłamowicz 
(1932-2011) był profesorem, dziekanem Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego; kpt. pilot Jan Jakub Szegidewicz (1906-1983), wię-
zień KL Auschwitz, który dał świadectwo w procesie beatyfikacyjnym 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jego bratem był płk Adam Szegidewicz 
(1924-1995), komendant-rektor Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inży-
nieryjnych we Wrocławiu. 

Po słowie wstępnym Sławomira Hordejuka, głos zabrał Michał Łysz-
czarz, rodowity katowiczanin zafascynowany tatarską społecznością, 
obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Piszący te słowa miał zaszczyt pozdrowić obecnych w imieniu muftie-
go Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza – przewodniczącego 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz Jana 
Adamowicza – prezesa Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospoli-
tej Polskiej, którzy objęli wystawę honorowym patronatem. Pozdrowienia 
od tatarskiej społeczności Podlasia oraz Muzułmańskiej Gminy Wyzna-
niowej MZR w Białymstoku przekazała Zofia Assanowicz. 

Osoby przybyłe na otwarcie wystawy niewiele dotąd wiedziały 
o polskich Tatarach, stąd też wystąpienia wyżej wymienionych spotkały 
się z dużym zainteresowaniem. Pytań było potem wiele, a panie szcze-
gólnie zaciekawione były tatarską kuchnią. Wielkie słowa uznania należą 
się tu Zosi Assanowicz, która z Białegostoku przywiozła nasze specjały: 
tatarskie rogale z mięsem i serem oraz halwę. Dzięki jej wysiłkowi (na-
prawdę miała co dźwigać) katowiczanie wiedzą teraz co dobre!

Natomiast Sławomirowi Hordejukowi oraz Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Katowicach dziękujemy za utrwalanie i propagowanie tatar-
skiej obecności na Górnym Śląsku.

Musa Czachorowski
Fot. Michał Łyszczarz

■

wydarzenia i informacje

Przybyłych na wystawę powitał Sławomir Hordejuk

Musa Czachorowski

Tatarzy na Górnym Śląsku

28 sierpnia 1962 roku pobrali się 
Emilia Chalecka i Mirosław Jabłoński

i przeżyli razem z miłością i wiarą pół wieku!

Znani, cenieni i lubieni są godnymi przedstawicielami 
naszej tatarskiej i muzułmańskiej społeczności. 

Odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Z okazji tego pięknego jubileuszu 
Państwu Emilii i Mirosławowi Jabłońskim

serdeczne życzenia wielu dalszych wspólnych lat
w szczęściu i zdrowiu 

składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego Kolegium MZR

członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Aleksandrowicz
Przewodniczący Zarządu Muzułmańskiej 

Gminy Wyznaniowej w Białymstoku

członkowie Zarządu Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Białymstoku

Z okazji pięknego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
Państwu Emilii i Mirosławowi Jabłońskim

serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia
wielu jeszcze radosnych lat w zgodnym związku

przesyłają

Halina Szahidewicz, Mierjema Chalecka-Giembicka, 
Tamara i Raszyd Jabłońscy, Alicja i Maciej Jabłońscy,

Zofia Assanowicz, Musa Czachorowski

Emilia i Mirosław Jabłońscy z wnuczką Aiszą Fo
t. 
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Publikujemy poniżej list Pana Arsena Butt-Hussaima z War-
szawy, będący ciekawym przyczynkiem do tekstu, który kilka lat 
temu opublikowany został w „Przeglądzie Tatarskim”. Stanowi 
on też dowód na to, że tatarskość – mimo rozmaitych kolei losu, 

Z redakcyjnej poczty

12.03.2012 r.

Szanowny Panie!

Przypadkowo trafiłem w internecie na Pański artykuł „Pa-
miętaj o swoim nazwisku…” zamieszczony w nr 1/2009 reda-
gowanego przez Pana „Przeglądu Tatarskiego”. Zachęcony Pana 
apelem „… może ktoś zechce podzielić się z nami informacja-
mi...” o rodzie But-Husaimów – choć tak późno – zdecydowałem 
się napisać ten list. 

Przede wszystkim bardzo wdzięczny jestem Panu za ten 
artykuł. Po przejściu na emeryturę poświęciłem wiele czasu „ba-
daniu” problemu bezpośrednio u źródeł, tj. w bibliotekach: Na-
rodowej, Uniwersytetu Warszawskiego i woj. mazowieckiego. Ja 
nie miałem wątpliwości, poleską kolebką mojego rodu są Bereź-
ce. Prócz tego, że znam to z autopsji, podstawowa historyczna 
informacja znajduje się – wbrew temu co Pan pisze – w… „Her-
barzu Rodzin Tatarskich w Polsce” S. Dziadulewicza w cz. II na 
str. 403/404 pod hasłem Husainowie z opisem – w wypisach na 
końcu herbarza – przypuszczalnego pochodzenia przydomka Butt 
(Gutt). Wielu autorów, szczególnie internetowych, w dużej mierze 
cytuje często bez przywoływania się na źródła. Przytoczony przez 
Pana tekst wzięty z internetu pochodzi właśnie z herbarza S. Dzia-
dulewicza. Swoją ocenę –wspomnianego przez Pana – herbarza 
Dumina przedstawiłem przed laty w liście do Pana Chazbijewicza.

W swoich dociekaniach pragnąłem znaleźć wyjaśnienie 
głównie: - kiedy i dlaczego mój przodek zmienił wyznanie? - co 
łączyło mojego przodka z rodziną (rodem) Hoszów i w jakich oko-
licznościach został przyjęty od nich herb ? 

„Przeryłem” wiele literatury 19-wiecznej (w tym sławnego 
Niesieckiego) i późniejszej w „temacie” i niestety nie znalazłem 
jednoznacznej odpowiedzi na pytania. Można jednak snuć logicz-
ne spekulacje, opierając się na ogólnych faktach historycznych. 
Temat jest zbyt obszerny, aby przedstawić go w liście. Mogę jedy-
nie jeszcze dodać:

1. Pisownia nazwiska nie jest istotna. Jego podstawowa 
struktura i brzmienie w każdej z występującej formie 
świadczy, że chodzi o jeden ród. Gdybym kolekcjonował 
w swoim długim życiu różne próby pisania przez różnych 
ludzi mojego nazwiska, mógłbym stworzyć najbardziej 
humorystyczną w świecie książkę. Ludzka fantazja i… 
ignorancja nie zna granic.

2. Według dostępnych mi źródeł herbem Hozjusz „pieczę-
tuje” się dziewięć rodzin (rodów), w tym co najmniej trzy 
rodziny potomków Hoszów.

3. Istnieją odmiany herbu Hozjusz (u Ostrowskiego, PES). 

Mam trochę zgromadzonej literatury nt. Polesia i szlach-
ty poleskiej, jak również literatury dotyczącej Tatarów polskich 
i polsko-litewskich, w tym również „Herbarz Rodzin Tatarskich 
w Polsce” S. Dziadulewicza. Dobiegam osiemdziesiątki, a urodzi-
łem się właśnie w Bereźcach i spędziłem tam wczesne dzieciń-
stwo. W czasie wojny przeżyłem groźby wywózki mojej rodziny 
na Sybir, a potem zagładę mojego świata dzieciństwa. Wieś – 180 
gospodarstw – przestała istnieć zrównana z ziemią zimą 1943/44. 
Obecnie jest to inna wieś, inni ludzie, a podział na część szlachec-
ką i chłopską to już tylko historia.

Co do członków rodu to jest tak, jak Pan opisał. Wskutek 
znacznej płodności, biedy i głodu ziemi rozsiali się po całym świe-
cie: potomkowie emigrantów obu Ameryk i Australii, sporo jesz-
cze jest na Polesiu, trochę w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Rosji, 
a nawet kilka rodzin w samej Moskwie. Są oczywiście Rosjanami, 
Ukraińcami, Białorusinami, Amerykanami, Argentyńczykami, i… 
Polakami, a ich nazwiska nieco się różnią w zależności od kraju, 
ignorancji urzędników, fantazji i również ignorancji samych nosi-
cieli nazwiska. Wyznania też są różnego: na wschodzie głównie 
prawosławia, gdzie indziej katolicy, grekokatolicy i inni. Niestety, 
nie spotkałem przypadku powrotu do islamu choć wierzę, że są 
takie przypadki. Ze źródeł historycznych wynika, że po zaborach 
tych ziem znacznie zwiększyła się liczba prawosławnych kosztem 
oczywiście innych wyznań – wynik często brutalnej, ale skutecz-
nej „zachęty” władz carskich. Przypomina to – w nieco łagodniej-
szej może – formy „zachęty” w pewnych czasach historii, do zmia-
ny wyznania muzułmańskich Tatarów w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.

Z muzułmanami nie stykałem się w dzieciństwie, ale „tatar-
skość” zawsze we mnie tkwiła i zawsze myślę z sympatią o na-
szych muzułmanach. Przed kilku laty z przyjaciółmi zwiedziłem 
meczety w Kruszynianach i Bohonikach, gdzie poznałem prze-
sympatyczne Panie – Tatarki, które nas oprowadzały. Kiedy żona 
kolegi (dziennikarka) nie wytrzymała i pochwaliła się, że wśród 
nas jest jeden „Tatar”, Pani popatrzywszy na mnie powiedziała: 
„Ale Pan chyba nie z naszych?” Później zwiedziliśmy cmentarz 
tatarski i muzeum w Sokółce. 

Mogę jeszcze Panu wyznać, że jak przystało na „potomka 
Tatarów” kocham konie, a moim najbardziej ulubionym sportem 
rekreacyjnym była (jest?) jazda konna.

Kiedyś w młodości poznałem na wczasach w Mielnie sym-
patycznego i przystojnego nowo upieczonego ekonomistę z Trój-
miasta, naszego Tatara o pięknym imieniu Mustafa. Nazywaliśmy 
go Mufi. Czy to jest to samo co Musa?

Serdecznie pozdrawiam, 
Arsen Butt-Hussaim

■

mimo upływu wieków, mimo oddalenia od tatarskiej społeczności 
– wciąż tkwi i odnajdywana jest w ludzkich sercach. 

Pozdrawiamy serdecznie, Panie Arsenie! Wszystkiego naj-
lepszego! Redaktor

■
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W …. numerze „Przeglądu Tatarskiego” opublikowaliśmy tekst Sulej-
mana Mucharskiego, zapomnianego sapera i autora wielu interesujących 
materiałów wspomnieniowych oraz prób literackich. Niestety, niewiele 
wiedzieliśmy o nim samym; dlatego też zwróciliśmy się do naszych Czy-
telników z prośbą o pomoc w zdobyciu informacji o Sulejmanie.

Na wezwanie to odpowiedział niedawno Sławomir Hordejuk, nie-
strudzony poszukiwacz tatarskich śladów. Oto co napisał:

„Przesyłam garść informacji o Sulejmanie Mucharskim. Urodził się 
20 lipca 1900 r.1 w miejscowości Ostryna2 (woj. nowogródzkie). Był synem 
Bekiera i Temiry z domu Milkamanowicz. Miał czworo rodzeństwa: Ewę, 
Adama, Dawida i Ibrahima3. Około 1919 r. rozpoczął studia inżynieryjne we 
Francji4. 1 lipca 1927 r. mianowany porucznikiem5. Do 1934 r. (?) służył w 
Batalionie Mostowym 1 Brygady Saperów w Modlinie-Kazuniu koło War-
szawy (grupa inżyniersko-saperska)6. Po II wojnie światowej zamieszkał 
w Warszawie. Zmarł w 1986 r. Pochowany na mizarze przy ul. Tatarskiej.

Być może jakieś informacje o nim znajdują się w poniższych pozycjach:
1. Centralne Archiwum Wojskowe posiada akta dot. Batalionu Mo-

stowego, pod sygnaturą: I.325.14
2. Zdzisław Józef Cutter: Saperzy II Rzeczypospolitej. Warszawa 

2005. 
3. Piotr Zarzycki Batalion mostowy, Pruszków 1996 (z serii: Zarys 

Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej)”.
4. W niektórych źródłach spotkać można również datę 24 lipca 1900 r. 
5. Obecnie miasteczko na Białorusi w obwodzie grodzieńskim.
6. Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 

1929, s. 223.
7. Miśkiewicz A., Tatarzy polscy 1918-1939, Warszawa 1990, s. 27.
8. „Rocznik oficerski”, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Woj-

skowych, Warszawa 1928, s. 579.
9. „Rocznik oficerski”, Warszawa 1932, s. 260, 759.

■

Kilka lat temu grupa uczniów klasy III ze szkoły podstawowej w Gie-
rałcicach (woj. opolskie) badała świat: swój, dookolny, pobliski. A jednym z 
efektów ich działań było m.in. zapisanie i zilustrowanie poniższej legendy 
– wiążącej się z leżącymi nieopodal Gierałcic Głuchołazami oraz... z Tatara-

mi! Nie jest ważne ile prawdy zawiera ta opowieść, stanowi jednak ciekawy 
przyczynek do polsko-tatarskiej historii. Uczniowie z gierałcickiej podsta-
wówki wykazali klasę – i dzięki im za to.

■

Poznajemy Sulejmana Mucharskiego

Musa Czachorowski

Uczniowie z klasą

Przed wiekami nad rzeką Białką stał wielki gród, otoczony bardzo 
szerokimi murami obronnymi i głęboką wodą. Po tych murach można było 
chodzić, a nawet jeździć konno. W tym czasie na stokach Góry Gradowej 
wydobywano cenny kruszec – złoto, co spowodowało, że miasto było bar-
dzo bogate. Bogactwo przyczyniało się jednak do częstych najazdów wro-
gich wojsk. Miasto posiadało wysoką wieżę obserwacyjną, z której strażni-
cy dniem i nocą obserwowali czy do miasta nie zbliża się wróg.

Legenda głosi, że pewnego dnia pod mury obronne Głuchołaz pode-
szły tatarskie wojska. Widząc, jak trudno będzie miast zdobyć, postanowiły 
pokonać mieszkańców głodem. Po kilku tygodniach rzeczywiście zaczęło 
brakować im żywności. Ogarnęła ich wielka trwoga, ale nie chcieli się pod-

dać i oddać grodu. Co robić? Jak pokonać wroga? Radzili, radzili, aż uradzili. 
Zjedli już wszystko i została im tylko jedna koza. Mądry krawiec kazał zabić 
kozę, zaszył się w jej skórę, wszedł na mury obronne i zaczął po nich ska-
kać, raz tu, raz tam.

I tym to sposobem przechytrzył Tatarów. Kiedy zobaczyli, że tyle kóz 
skacze po murach, postanowili zawrócić. Uznali bowiem, że mieszkańcy 
mają jeszcze wiele jadła. Takim to sposobem jedna czarna koza uratowała 
życie wielu mieszkańcom grodu. Na pamiątkę tego wydarzenia kozia gło-
wa stała się herbem miasta.

Uczniowie klasy III PSzP w Gierałcicach
■

Legenda o czarnej kozie
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W roku 1241 mieszkańcy Bytomia i okolic po raz pierwszy zetknę-
li się z Tatarami, którzy, podążając na Wrocław, palili zdobywane wsie 
i osady, zabijali też ich mieszkańców. Chociaż na ich drodze leżała zie-
mia bytomska, nie ma bezpośrednich dowodów na zniszczenie przez 
nich Bytomia. Istnieją jednak przesłanki ku stwierdzeniu, że najazdowi 
nie oparły się drewniane obwałowania okalające bytomskie wzgórze 
Małgorzatki. Nazwę niedalekiego Orzegowa tłumaczy się jako „orze 
głowy” – bowiem na polach wyorywano ponoć wiele czaszek, świad-
czących o smutnym końcu mieszkańców Bytomia, uchodzących na po-
łudnie przed Tatarami.

Drugi najazd Tatarów na Bytom nastąpił zimą 1259 roku. Jak na-
pisał w swojej kronice Jan Długosz: „aż do Krakowa i Bytomia plądrują 
szerząc grabież, mordy i uprowadzają ludzi do niewoli”.

W roku 1430 wojska husyckie pod wodzą Zygmunta Korybutowicza 
zajęły Gliwice i Księstwo Bytomskie – w tym Kochłowice. Ziemie zosta-
ły splądrowane, wielu mieszkańców po prostu zabito. Wiemy, że Bytom 
oraz sąsiednią wieś Chorzów po raz kolejny zniszczono doszczętnie na 
tyle, że dopiero w roku 1462 Chorzów został ponownie lokowany. Led-
wie zabliźniły się rany po tych wydarzeniach, a ziemia bytomska po raz 
trzeci przeżyła najazd Tatarów. Tym razem jednak przybyli tu w składzie 
wojsk polskich pod dowództwem Kazimierza Jagiellończyka, zgłasza-
jącego pretensje do czeskiego tronu. Do Bytomia ich nie wpuszczono, 
spalili więc pozostający poza miejskimi murami Rozbark i kilka oko-
licznych wsi. Antoni Mańka, autor „Kroniki Kochłowic i okolicy”, z tym 
najazdem związał swoją opowieść o córce rzekomych państwa Ko-
chlowskich, którą to Tatarzy, według niego, uprowadzili drogą w stronę 
Panewnika i tam pohańbili. Gdy odeszli, ludność odnalazła na miejscu 
ich stacjonowania rośliny o białych kwiatach – czyli grykę. 

Te wydarzenia należy traktować raczej w kategorii legend, na pew-
no jednak uprawa gryki (od Tatarów nazywanej „pogańskimi krupami”) 
stała się u nas podstawą wyżywienia na całe stulecia, zaś na miejscu 
domniemanej śmierci dziewczęcia postawiono krzyż – ksiądz Tunkel 
zastąpił go pięknym krzyżem kamiennym. Kasza gryczana, jaką znamy 
obecnie, jest prażonymi nasionami tej rośliny. Prażenie pomaga pozbyć 
się twardych łusek nasion. Same zaś łuski są używane do wyrobu m.in. 
materaców dla alergików i osób dotkniętych chorobami o podłożu reu-
matycznym. 

Kilka lat temu miałem szczęście korzystać z rad Ojca Grzegorza 
Sroki – zakonnika, który specjalizował się w leczeniu metodami natural-
nymi i zielarstwem. Jego zielarskie lekarstwa można zakupić pod marką 
„Bonimed”, są naprawdę dobre. Ale podczas jednego ze spotkań, Ojciec 
Grzegorz zadał mi pytanie: co dawniej robił rolnik, kiedy jego pole ule-
gało zachwaszczeniu, a nawozów i trujących pestycydów jeszcze nie 
znano? Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale, okazuje się, że siał 
wtedy grykę. Ma ona bowiem takie właściwości, że przy niej wszelkie 
chwasty giną na wiele lat. Ojciec Grzegorz powiedział, że identycznie 
zachowuje się w ludzkim przewodzie pokarmowym. Pozwala pozbyć 
się toksyn oraz zalegających jelita resztek trudno trawionych pokar-
mów. Dlatego zalecał jedzenie gryczanej kaszy szczególnie osobom, 
cierpiącym na żołądkowo-jelitowe dolegliwości. Oprócz tego polecał 
jej konsumowanie w stanach osłabienia, wyczerpania i zmęczenia po 
ciężkiej pracy – gryka wzmacnia bowiem organizm. Również dla kobiet 
w ciąży gryczana kasza jest źródłem wielu cennych składników odżyw-
czych i prostym, naturalnym lekarstwem.

Dodatkowo radził spożywać ją z gotowanymi skrzydełkami kur-
czaków – te bowiem zawierają tłuszcz łatwo przyswajalny przez czło-
wieka. Grykę należy gotować w wywarze z tych skrzydełek. Mnie tego 
tłumaczyć nie musiał – lubię kaszę gryczaną. Wielu Ślązaków nie jest 
w stanie wyobrazić sobie prawdziwego, dobrego krupnioka właśnie bez 
kaszy gryczanej. Faktem jest, że roślina ta rozprzestrzeniła się w Euro-
pie w XIII i XIV wieku. Uprawiamy i konsumujemy grykę siewną. Gryka 
tatarka jest mniej plenna, za to bardziej odporna na niekorzystne wa-
runki wegetacji. Zawiera rutynę (witamina P), witaminy z grupy B oraz 
kwasy organiczne, w tym cenny foliowy. Uzupełniają je białko i pełna 
gama soli mineralnych (żelazo, nikiel, kobalt, wapń, fosfor, miedź, cynk, 
bor i jod). 

Opowieść o nasionach przywiezionych przez Tatarów jest zatem 
próbą znalezienia pozytywnego efektu tamtych niechlubnych poczy-
nań. Oni sami nie zdawali sobie sprawy, że zawojują nasze stoły na dłu-
gie wieki, zostawiając nam tak zdrową pamiątkę.

Jan Kołodziej
■

Życie tatarskie od wieków wyznaczane ciężką pracą, a także tę-
tentem kopyt końskich, nigdy nie należało do najłatwiejszych. Jednak 
trud tatarskiej egzystencji wynikał nie tylko z surowego rytmu życia. 
Tatarzy już od momentu pierwszego kontaktu z mieszkańcami Europy 
kojarzeni byli przez nich wyłącznie z wojnami i zniszczeniami. Nazna-
czeni piętnem dzikich barbarzyńców, prostaków żądnych krwi i śmierci, 
przez wieki z mozołem tworzyli swój wizerunek, by ostatecznie wro-
snąć w świadomość innych narodów jako dzielni i honorowi wojownicy, 
godni zaufania oraz pracowici rzemieślnicy, kupcy, posłańcy i tłumacze. 
Pomimo tego, Tatarzy wciąż kojarzą się tylko z czambułami przewalają-
cymi się na małych koniach przez pół Europy, przerwanym krakowskim 
hejnałem i lajkonikiem. Czasem sięga się do skojarzeń kulinarnych, ale 
nade wszystko do sienkiewiczowskiego obrazu Azji Tuhajbejowicza, 
krnąbrnego, zdradzieckiego Azjaty. Jednak czy słusznie? Gdzie tak na-
prawdę znajduje się ten prawzór?

Tatarzy na stronicach dawnych kronik, annałów i latopisów zapisali 
się stosunkowo wcześnie. Pierwsze źródła pisane wzmiankujące etnoni-
my: Dada, Dadan, Tatan, Tatar, pojawiły się już w IX wieku za sprawą kro-
nikarzy Państwa Środka1. U zarania chińska nazwa plemienia Dadan stała 

1 Niewykluczone, że ludy pochodzenia tureckiego żyjące nad rzeką Orchon same siebie określały się etnonimem 
Tatar, Wśród starotureckich zapisów runicznych na kamieniach nagrobnych nazwa Tatar pojawiała się już od 

się pogardliwym wyzwiskiem, synonimem turkijskich (tureckich) barba-
rzyńców żyjących za Wielkim Murem Chińskim. Z czasem określenie to, 
zniekształcane i adaptowane do własnych potrzeb, przyjęło się poza Chi-
nami. W różnych formach gramatycznych etnonim ten był wymieniany 
w źródłach perskich, arabskich oraz ormiańskich, ostatecznie około XII 
wieku w postaci zlatynizowanej nazwy Tartari dotarł do Europy2. 

Europejscy dziejopisarze na przełomie XII i XIII wieku w zasadzie 
niewiele wiedzieli o Wielkim Stepie i jego mieszkańcach. Tak zwana 
Sarmatiea Asia, czyli obszar obejmujący Azję Środkowo-Wschodnią oraz 
część Europy Wschodniej, stanowiła raczej bramę do piekieł, aniżeli 
miejsce, gdzie mogli żyć normalni ludzie. Stąd też na Starym Kontynen-
cie nazwę „Tatar” dość szybko powiązano z mitycznym piekłem Tartarus 
(Tartar)3, zaś cały obszar od Donu po stepowy bezkres Wschódu okre-
ślono mianem Tartaria (Magna) lub Scytią. 

Z wolna do Europy spływały bajeczne relacje o Wschodzie i jego 
mieszkańcach. Jednak wszystko opierało się na domysłach, fantazji wę-

VIII wieku. Najsłynniejsze zachowane inskrypcje pochodzące z Orhon, wymieniają Tokuz-, i Otuz-Tatar. Por.: L. 
Gumilow, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Warszawa 2004.

2 Por.: В. Бушаков, Этноним «татар» во времени и пространстве, tekst dostępny na stronie: http://
turkolog.narod.ru/info/bsh/tatar.rtf. 

3 Według innej, dość powszechnej wersji etymologię słowa Tatar wywodzono od nazwy tajemniczej rzeki Tartar/
Tatar, mającej swoje źródła w głębi imperium Czyngis-chana.

Jan Kołodziej

Pamiątka po Tatarach

Krzysztof Bassara

Tatarski wizerunek – siła stereotypu
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drownych pieśniarzy, baśniach i legendach4. Dopiero za sprawą mni-
chów węgierskich Zachód po raz pierwszy usłyszał relacje tych, którym 
udało się dotrzeć do niedostępnej dotąd Azji Środkowej. W Wielki Step, 
w latach 1231-1237, wyruszyły z Węgier cztery wprawy zorganizowa-
ne przez dominikanów. Celem tych ekspedycji było odkrycie legendar-
nej kolebki Madziarów – Magna Hungaria. Ich pokłosie to dwie relacje, 
w których pojawiły się pierwsze wzmianki o Tatarach5. 

Najwartościowszy wydaje się list brata Juliana, stanowiący zapis 
osobistych przeżyć i obserwacji tego, co zakonnik zauważył i usłyszał 
w krainie Tatarów. Oczywiście w tekście dominują fragmenty mówiące 
o brutalności i gwałtowności, którą Tatarzy chcieli wymusić posłuszeń-
stwo na podbitych narodach. Nieco miejsca poświęcono tam wysokiej po-
zycji kobiet tatarskich, co w społeczeństwie średniowiecznej Europy nie 
było takie oczywiste. „Na ziemi gockiej żył książę imieniem Gurgutam. Miał 
on niezamężną siostrę, która po śmierci rodziców spełniała obowiązki głowy 
rodziny i zachowywała się jak mężczyzna”6. Dalej brat Julian, przytaczając 
historię księcia Gurgutama, opisał szeroko zachowania mówiące o lojal-
ności, szacunku, przywiązaniu do rodziny, ale też o honorze, sprawie-
dliwości i surowości sądów wodzów tatarskich. „Dowiedziałem się [tj. tak 
miał zwrócić się Gurgutam do lokalnego władcy, który zabił jego siostrę; 
przyp. K.B.], że schwytałeś moją siostrę i dopuściwszy się na niej gwałtu, ścią-
łeś. Wiedz o tym, że w stosunku do mnie popełniłeś wrogi postępek. Jeśli moja 
siostra – być może – była powodem twojego niepokoju, narażając na straty 
twoje dobra, mogłeś zwrócić się do mnie, domagając się sprawiedliwego co 
do niej wyroku, albo jeśli chciałeś zemścić się osobiście i pokonaną wziąłeś do 
niewoli i zgwałciłeś, mogłeś ją pojąć za żonę. Jeśli bowiem zamierzałeś ją za-
bić, w żadnym wypadku nie powinieneś był jej zgwałcić. Teraz zaś po dwakroć 
[ją] krzywdząc, okryłeś hańbą jej wstyd dziewiczy i w sposób pożałowania 
godny skazałeś ją na śmierć przez ścięcie. Dlatego pamiętaj, że w imię zemsty 
za śmierć tej dziewczyny uderzę na ciebie z całym wojskiem”7. 

Również równość między kobietami a mężczyznami miała swoje 
odbicie w szeregach wojsk tatarskich: „Mówi się również i to, że ich ko-
biety są waleczne na równi z nimi [tj. mężczyznami; przyp. K.B.], rzucają 
strzały i dosiadają koni i zwierząt jucznych jak mężczyźni, a na polu bi-
twy wykazują więcej odwagi od mężczyzn”8. Są to co prawda informacje 
skąpe, ale jakże cenne, bo zdobyte od naocznego świadka, zaś obraz 
Tatarów jawi się nie tak baśniowy, jak to wówczas w Europie sądzono. 
Wkrótce nadarzyła się całkiem nieoczekiwana okazja do bliższego po-
znania tajemniczych mieszkańców Wielkiego Stepu.

Otóż w 1241 roku za sprawą Batu-chana, pod wodzą którego mon-
golscy nomadzi wespół z innymi plemionami ze stepów nadczarnomor-
skich, przewalili się przez Europę Środkowo-Wschodnią, dotarli aż nad 
Adriatyk, do Chorwacji i Slawonii. Zachód zadrżał z obaway przed po-
gromem z rąk nieznanych ludów Wschodu9. Z wielką prędkością Mon-
gołowie przetoczyli się przez niemal pół Europy i wycofali się z niej, po-
zostawiając po sobie niesamowite spustoszenie oraz wrażenie, będące 
pożywieniem dla licznych legend10. Dobitnie ukazują to słowa Juliana 
Bartoszewicza: „Wszystko padało przed mieczem Temuczyna [Czyngis-cha-
na; przyp. K.B.]; bałwochwalstwo, mahometanizm, wyznanie Buddy i Bramy, 
nawet krzyż druzgotała dzicz, gdzie go tylko spostrzegła. Wylała się tedy na 
ludzkość wielka, wspaniała, wszystko niszcząca rzeka – Mongołów”11. Ten 
zalew mongolsko-tatarski, wywołując przerażenie i szok kulturowy, skło-
nił też do szerszego zainteresowania się obyczajowością Tatarów. Między 
innymi w 1245 roku w imieniu papieża Innocentego IV została wysłana 
misja dyplomatyczna do letniej rezydencji chana – Sira Orda12. 

4 Między innymi w dobie wypraw krzyżowych po Europie szerzyły się pogłoski o państwie księdza Jana, w którego 
osobie upatrywano samego Czyngis-chana Patrz: Spotkanie dwóch światów..., op cit., pod red. J. Strzelczyka, 
Poznań 1993, s. 41-46; H. Łowmiański, Stepowi sąsiedzi Słowian w starożytności [w]: „Studia nad dziejami 
Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich”, Poznań 1986, s. 46-48; R. Olszewski, Opowieść o królestwie, 
którego nie było, tekst dostępny na stronie: http://www.kosciol.pl/article.php/20100508101752397 [odczyt 
12.05.2012], N. Jubber, Tajemnica Prezbitera, tłum. M. Miłkowski, Warszawa 2010.

5 Dwa teksty do historii Węgier i Tatarów w XIII wieku (przekład G. Wodzinowska-Taklińska, oprac. L. Krzywiak) [w]: 
„Studia Historyczne”, 1988, z. 2 (121), s. 281-306.

6 Cytat za: ibidem, s. 297.
7 Cytat za: ibidem, s. 297.
8 Cytat za: ibidem, s. 306.
9 Szerzej patrz: W. Świętosławski, Archeologiczne ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową w XIII w., Łódź 1997, 

s. 18.
10 Por.: J. Talko-Hryncewicz, Muślimowe, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kraków 1924, s. 97-101.
11 Cytat za: J. Bartoszewicz, Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na 

przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich, Warszawa 1860, s. 4-5.
12 W skład poselstwa wchodzili franciszkanie: Giovanni da Pian del Carpini z Lyonu, Stefan (lub wg. innych źródeł 

Czesław) z Czech, Benedykt Polak oraz C. de Bridia. 

Owocem tej niebezpiecznej misji były bezcenne źródła, które wy-
łamywały się z formuły średniowiecznej kroniki13. Podobnie jak w przy-
padku relacji mnichów węgierskich i te, powstałe za sprawą francisz-
kanów, miały odpowiedzieć na nurtujące Zachód pytania o Tatarów. 
Oczywiście miejscami nie ustrzeżono się antycznej i chrześcijańskiej 
matrycy, za pomocą której opisywano wszelkiej maści barbarzyńców. 
Niemniej zawierały one bardzo dokładne informacje o etnografii, kultu-
rze oraz obyczajowości synów Wielkiego Stepu. Tak więc u Carpiniego 
wygląd zewnętrzny Tatarów pozbawiony był szpetoty, która charakte-
ryzowała wszystkich Obcych w antyku. „Wygląd zewnętrzny mieszkań-
ców różni się od wyglądu wszystkich innych ludzi. Odstępy między oczami 
i policzkami są u nich szersze niż u innych. Policzki również odstają dość 
daleko od szczęk. Nos mają płaski i nieduży; oczy małe, a powieki aż do brwi 
podniesione. Na ogół z pewnymi nielicznymi wyjątkami, są zgrabni w pasie; 
prawie wszyscy są średniego wzrostu. Niemal u wszystkich bardzo słabo 
rośnie broda”14. 

Zajmujące były też cechy charakteru Tatarów. Choć nieufni i sro-
dzy wobec obcych, to względem współplemieńców prezentowali do-
syć ludzkie oblicze. „Słowami rzadko albo w ogóle nie sprzeczają się ze 
sobą, czynnie zaś – nigdy. Wojny, kłótnie, okaleczenia, zabójstwa zupełnie 
się wśród nich nie zdarzają. Nie spotyka się tam również grabieżców i zło-
dziei [...]. jeden drugiego dostatecznie szanuje, wzajemnie są z sobą bardzo 
zaprzyjaźnieni. [...] Nikt nie pogardza drugim, lecz pomaga mu i popiera na 
ile może, stosownie [do warunków]”15. Jak słusznie dostrzegł Carpini, wy-
nikało to z surowych konsekwencji łamania prawa i zwyczajów. „Mają 
[Tatarzy; przyp. K.B.] prawo lub zwyczaj zabijania mężczyzny i kobiety, któ-
rych zastają na jawnym cudzołóstwie. Podobnie jeżeli panna z kimś upra-
wiała nierząd – zabiją i ją, i mężczyznę. Jeżeli kogoś napotykają na grabieży 
lub złodziejstwie na obszarze objętym ich władzą, to zabijają go bez żadnej 
litości”16. Caprini dostrzegł także wyższości tatarskiego oręża, dopatru-
jąc jej się w dyscyplinie, karności, a także taktyce. Ba, nawet apelował 
o to, by i w Europie wprowadzono podobny system organizacji wojska17. 
Co ciekawe, relacje de Bridy i Carpiniego jako jedyne na wiele długich 
wieków rozróżniały i wymieniały liczne plemiona tatarskie, rozdzielając 
je od mongolskich. Niestety, do XIX wieku nie były znane szerszemu 
odbiorcy18.

13 Były to: Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus (Historia Mongołów, których Tatarami nazywamy) 
Carpiniego, Historia Tartarorum (Historia Tatarów), C. de Bridiy, a także De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros 
Benedykta Polaka.

14 Cytat za: Carpini, Historia Mongołów, [w]: „Spotkanie dwóch światów...”, op cit., pod red. J. Strzelczyka, Poznań 
1993, s. 119-120.

15 Cytat za: ibidem, s. 127.
16 Cytat za: ibidem s. 129.
17 Patrz: Carpini, Historia Mongołów, [w]: „Spotkanie dwóch światów...”, op cit., pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1993, 

s. 151-157.
18 Relacja Giovanniego di Piano Carpini została opublikowana w języku łacińskim dopiero w Hadze w 1729 roku 

(wraz z relacjami Beniamina z Tudeli i Wilhelma z Rubruk), zaś zgodny z rękopisem z Leyden opublikowano 
w 1838 roku w Paryżu. Szerzej patrz: F. M. Rosiński, Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań 
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Gdy z jednej strony starano się w sposób racjonalny przybliżyć 
obraz Tatarów, to z drugiej część dziejopisarzy średniowiecznej Euro-
py wracała do opisów antycznych najazdów innych synów Wielkiego 
Stepu – Hunów, którzy na przełomie IV i V wieku przyczynili się do 
ogromnych zmian etniczno-polityczne na mapie Europy19. Z tego okre-
su pochodzi najżywotniejszy topos nomadycznego najeźdźcy, który 
nakreślił Ammianus Marcellinus. Tak o nich pisał: „Budowy są krępej 
i silnej, karki mają grube; przeraźliwie brzydcy i koślawi przypominają be-
stie dwunogie [...]. Nie potrzebują ani ognia, ani też przypraw do jedzenia. 
Żywią się bowiem korzeniami roślin dziko rosnących i półsurowym mięsem 
jakiegokolwiek zwierzęcia; [...] przyzwyczajeni już od kolebki do znoszenia 
głodu i pragnienia. [...] Spędzają na koniu dni i noce; kupują i sprzedają, 
jedzą i piją, a pochyleni nad karkiem zwierzęcia zapadają w sen głęboki. 
[...] Niesłychanie szybcy i zwinni, potrafią umyślnie rozproszyć się po to, by 
nagle zaatakować; a ponieważ nie posuwają się w zwartych szykach, mogą 
rozbiegać się na wszystkie strony i dokonywać rzezi na szerokich obsza-
rach. [...] Podczas rozejmu ufać im nie wolno, tak są zmienni, tak podatni na 
każdy powiew jakiejkolwiek nadziei, gotowi na wiele, byle zadowolić zryw 
nagłej wściekłości. Niby tępe bydlęta nie mają żadnego pojęcia, co uczciwe, 
a co nie. Mowa ich pokrętna i ciemna, a cześć jakiejś religii lub choćby tylko 
zabobonu w niczym ich nie krępuje”20. 

Za sprawą ojca polskiej historiografii – Jana Długosza, także i u nas 
antyczny Hun został przemieniony w Tatara. Co ciekawe, stało się to 
w momencie, gdy na ziemiach litewsko-polskich na dobre rozwinęło się 
osadnictwo mongolsko-tatarskie (od 1397 roku), zaś za sprawą Carpi-
niego oraz Benedykta Polaka, czy misji z polecenia Ludwika IX oraz 
relacji Wilhelma z Rubruk albo Marco Polo, światu chrześcijańskiemu 
nieco przybliżono Tartarię i jej mieszkańców.

Długoszowe Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae były pełne 
dziedzictwa poprzednich epok. Spuścizna antyku, jak też intelektuali-
stów chrześcijańskich, była wszechobecna. Przykładowo, Długosz od-

antropologicznych, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2000, s. 7-21; Spotkanie dwóch światów..., op cit., pod red. J. 
Strzelczyka, Poznań 1993.

19 Szerzej patrz: L. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy 
barbarzyńskie, Wrocław 2004.

20 Cytat za: A. Marcellinus, Rerum gestarum libri; [w]: A. Krawczuk, „Upadek Rzymu. Księga wojen”, Wrocław, 1978, 
s. 33-35.

woływał się do idei „Bicza bożego”, która na stałe zagościła w umysłach 
późnoantycznych kronikarzy, jako kary za grzechy, zesłanej w postaci 
krwawego najazdu ze Wschodu. „Bóg, rozdawca dobrotliwy miłosierdzia 
i łaski, rozgniewany sprośnym Polaków nierządem, bezbożnemi i sromot-
nemi czyny, któremi przeciw Majestatowi jego zawinili, [...] zbudził i uzbroił 
na nich Tatarów, naród dziki i barbarzyński. [...] tak teraz podniósł miecz 
straszny swojej zemsty, okazując się przestępstwami Polaków ciężko ob-
rażonym, gniew swój nie już powietrzem ani głodem, nie wojnami z chrze-
ściańskimi nieprzyjacioły, ale sroższą klęską, przepuściwszy na Polskę dzicz 
okrutną i mściwą barbarzyńców”21. 

W innych miejscach powoływał się na dość znany w antyku ob-
raz szpetnego, niskiego i bezmyślnego dzikusa. „[Tatarzy; przyp. K.B.] 
Są to ludzie bezbożni, srogiego umysłu i niemniej srodzy w czynach, małej 
postawy, nóg krótkich, nosa płaskiego i wklęsłego, twarzy szerokiej bez bro-
dy, oczu małych a bystrych, piersi przestronnej, rozłożystej, cery brzydkiej, 
czarniawej, budowy ciała silnej; żywią się końskiem mlekiem, posoką i ścier-
wem, surowemi pokarmami i mięsiwem, a zwłaszcza prosem z krwią końską 
zmieszanem; chleba, soli i żadnych przysmaków nie cierpią. Do wszetecz-
ności zaś i cielesnej rozpusty nadzwyczaj są skłonni, na zimno równie jak 
upały wytrwali, przestający na szczupłej i ladakiej strawie”22. W tym potoku 
pomyj wylewanych na Tatarów w zasadzie jedyną wzmianką, nadają 
im bardziej ludzkie oblicze, był fragment: „Dla siebie wzajem uprzejmi 
i chętni; wierni, szczerzy i ludzcy...”23. Długosz, nawet opisując wydarzenia 
związane z bitwą grunwaldzką, starał się przedstawić tatarskich sojusz-
ników wojsk koronnych jako nieokrzesanych barbarzyńców24. 

Niewątpliwie, w znacznym stopniu opierało się to na prawdziwych 
przesłankach, jednak sposób przedstawienia był tendencyjny i nace-
chowany umyślnym podkreślaniem u Tatarów jakoby wrodzonej żądzy 
mordu oraz bezmyślności, nie zaś przemyślanej taktyki i sztuki wojen-
nej, opartej na dyscyplinie, karności, a także zaskoczeniu i zastraszeniu 
przeciwnika. Wywody Długosza np. o „tańcu tatarskim”, z nieustannym 
wypominaniem walki na dystans, zasadzek i pozorowanych ucieczek, 
sugerowały, że tatarskie sposoby prowadzenia walki są niegodne dla 
rycerza Europy. „Walczą oni [tj. Tatarzy; przyp. K.B.] z daleka, zatacza-
jąc półkole i rzucając strzałami na nieprzyjaciół, [...]. Często także zmyślają 
ucieczkę, aby przeciwnika zapędzonego nieostrożnie w pogoni sroższemi 
przywitać ciosy albo go nagle otoczyć”25. Oczywiście wszystkie tego typu 
zabiegi stosowane przez Długosza miały jeden cel: podkreślenie niższo-
ści kulturowej Tatarów (Mongołów), ich podłości i okrutności, a także 
dowartościowanie czynów polskiego rycerstwa. Naprawdę stanowiły 
jednak próbę zamaskowania niższości i nieporadności oręża chrześci-
jańskiego względem Tatarów. Dopiero z nadejściem XIX wieku sposób 
prowadzenia narracji przez Długosza oraz jego obiektywność stały się 
przedmiotem ostrych sporów i wieloletniego dyskursu wśród kilku po-
koleń historyków. 

Na bardziej obiektywne spojrzenie na Tatarów przyszło czekać aż 
do czasów panowania ostatnich Jagiellonów. Toczące się w tym okresie 
wojny na pograniczu chrześcijańsko-muzułmańskim stały się czynni-
kiem zachęcającym do poznania. W roku 1517 wydana została w Kra-
kowie praca Macieja Miechowity pt. Tractatus de duabus sarmatis Asiana 
et Europiana et de contentis in eis. Wywarła ona ogromny wpływ na hi-
storyków w następnych stuleciach w Polsce i zagranicą, czego dowodzą 
liczne wznowienia i wydania Traktatu...26. Maciej z Miechowa wcho-
dził w polemikę z podziałem świata nakreślonym przez Ptolemeusza, 
systematyzował wiedzę historyczną oraz geograficzną o tatarskim 
Wschodzie27. Obraz Tatarów, jaki nakreślił, był zdecydowanie inny od 
przedstawionego przez Długosza. Nie epatował już epitetami, szpetotą, 
nieokrzesaną dzikością. Bliższa mu była dokładność relacji naocznego 
świadka Carpiniego. Dla swoich uczciwi i rzetelni. „Nie kradną jedni dru-

21 Cytat za: J. Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, tom II, księga VII, Kraków 1868, s. 254.
22 Cytat za: ibidem, s. 258.
23 Cytat za: ibidem, s. 258.
24 Por.: J. Długosz, Bitwa grunwaldzka (z historii Polski), Kraków 1920, s. 68-69.
25 Cytat za: J. Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, tom II, księga VII, Kraków 1868, s. 476.
26 6 wydań w języku łacińskim do 1582 roku. Pierwszy przekład na język polski z 1535 roku, 3. wyd. do 1545 roku. 

Przekład niemiecki z 1518 i 1534 roku oraz włoski z 1561, które doczekały się do 1584 roku aż 3. wydań. Szerzej 
patrz: K. Buczek, Maciej Miechowita jako geograf Europy Wschodniej, [w]: „Monografie do Dziejów Nauki i Techniki” 
tom. XV, Wrocław, 1960, s. 75-76. 

27 Do XIX wieku ptolomeuszowa Sarmacja, czyli pojęcie geograficzne określające krainy na wschód od Wisły 
i Karpat oraz na północ od Morza Czarnego był terminem niezwykle żywotnym. Szerzej patrz.: K. Buczek, op cit., 
s. 92-110.
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gim i nie znoszą wśród siebie złodziei. [...] dla siebie wszyscy są bardzo 
uczynni i rzetelni”28. Pożywieniem już nie jest tylko i wyłącznie padlina. 
„Lubią bardzo mleko, zwłaszcza kwaśny kumys, ponieważ oczyszcza im żo-
łądek i utrzymuje go w zdrowiu. Na ucztach z zaproszonymi gośćmi piją 
arak, [...] który szybko i przedziwnie upija. Nie kradną jedni drugim i nie 
znoszą wśród siebie złodziei, niemniej życie rozbójnicze i ograbianie sąsia-
dów uważają za rzecz najmilszą i boską”29. 

Droga badawcza wytyczona przez Macieja z Miechowa stała się 
ważną inspiracją dla następnych pokoleń. Między innymi spod pióra 
Aleksandra Gwagnina w roku 1578 wydana została praca pt. Sarmatiae 
Europeae Descriptio30. Gwagnin podał nie tylko dotychczas znane infor-
macje, ale też i te, o których ówcześni nie wiedzieli. W sposób bardzo 
dokładny i systematyczny rozpisywał się o różnych szczepach tatar-
skich, ich pożywieniu31 i zwyczajach. Nawet odmienna wiara – islam 
– w dobie wojen Rzeczypospolitej z Chanatem Krymskim i Imperium 
Osmańskim dla tego otwartego umysłu nie stanowiła powodu do rzuca-
nia wyzwisk. Jednak wraz z nastaniem XVII wieku nastąpił wykwit licz-
nych anegdot32, legend33 oraz powiedzeń o Tatarach, a także literatury 
antymuzułmańskiej i antytureckiej, co odbiło się wyraźnie na stosunku 
do Tatarów (w tym także Tatarów litewskich, zwłaszcza po tzw. buncie 
Lipków34). 

W baroku, powszechne stały się paszkwile dotyczące innowierców, 
spisywane na wzór i z zajadłością średniowiecznych kronik. Między 
innymi Józef Bartłomiej Zimorowic tak pisał o Tatarach osiadłych we 
Lwowie: „Hebrajskie pijawki cudzą krwią żyjące, [...] wpadły, gdy bowiem 
Tatarowie w środku Roxołańskiej krainy, jak głowną łotrownię, tak i po uczy-
nionych rabunkach dla zgromadzonej zdobyczy targowisko założyli, oso-
bliwie Lwów, ile już obronniejszy pod ów czas za łupieżnią, czyli rozbóynią 
obrany został, gdzie złodziejskie tłómaki wyprożniano, niewolników racho-
wano, i wszystko cokolwiek od rabusiów odebrane i złożone było przez wy-
znaczone nato osoby pod liczbą i miarą sprzedawano, a prawie za bezcen 
podług zwyczaju wszystkim rozbójnikom właściwego «łatwo nabyty towar 
zbywać prędko»”35. 

W dobie kontrreformacji szerzyła się ksenofobia. O poglądowym 
zaścianku najdobitniej świadczy Alfurkan Tatarski Piotra Czyżewskiego 

28 Cytat za: Maciej z Miechowa, Opis Sarmacji Azjatyckiej i Europejskiej oraz tego, co się w nich znajduje, z języka 
łacińskiego przeł. i komentarzem opatrzył T. Bieńkowski, wstęp H. Barycz, posłowie W. Voisé, z serii: „Źródła do 
dziejów Nauki i Techniki” t. XIV, Ossolineum 1972, s. 37.

29 Cytat za: ibidem, s. 37.
30 Pełen tytuł brzmi: Sarmatiae Europeae Descriptio, Quae Regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, 

Massoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam, Et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur. Do dnia dzisiejszego 
nie jest jasne faktyczne autorstwo Kroniki, ponieważ Gwagnin opierał się na notatkach i rękopisie innego 
historyka: Macieja Stryjkowskiego, który w 1581/82 roku, w opublikowanej pracy pt.: Kronika Polska, Litewska, 
Żmudzka i wszystkiej Rusi napisał, iż Sarmatiae Europeae Descriptio jest jego autorstwa. W 1611 roku ukazał się 
przekład na język polski i uzupełnienie dzieła Gwagnina dokonane przez Paszkowskiego.

31 Patrz: A. Gwagnin, Kronika Sarmacyi Europskey Aleksandra hrabi Gwagnina rycerza Passowanego rotmistrza J.K.Mci 
niegdyś w Krakowie drukowana, Warszawa 1768, s. 590.

32 Patrz: J. Ch. Pasek, Pamiętniki, t. II, Wrocław 2003, s. 481.
33 Szerzej patrz: Św. Kinga w Pieninach, tekst dostępny na stronie http://www.klaryski.stary.sacz.pl/

pl/25076/0/Sw._Kinga_w_Pieninach.html [odczyt 15.07.2012 r.]; W. E. Radzikowski, Konik Zwierzyniecki, 
Kraków 1898, F. Gawełek, Konik zwierzyniecki, „Rocznik Krakowski”, tom XVIII, Kraków 1919.

34 Tatarzy z południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej nazywani byli w XVII w. Lipkami. Sam bunt był 
sprokurowany uchwałami sejmów halickich z lat 1666 i 1667, które zakazywały budowy meczetów, a także 
konstytucją z 1672 roku zawieszająca wypłatę żołdu. Tatarzy niemogąca uzyskać wypłaty za służbę oraz 
ograniczenia związane z kultem religijnym zmusiły ich do szukania protekcji u sułtana tureckiego. 

35 Cytat za: B. Zimorowic, Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi i Lodomeryi stolicy z opisaniem dokładem okolic 
i potórynego oblężenia, Lwów 1835, s. 73.

wydany w Wilnie w 1616 roku, który doczekał się aż kilku edycji dru-
kowanych (1640, 1643)36. W Alfurkanie opisano dość dokładnie spo-
łeczność tatarską zamieszkałą na ziemiach Rzeczypospolitej37. Obiek-
tem zainteresowania, a raczej ataku, stały się jej struktura społeczna, 
zawodowa oraz religia. Czyżewski rozpisywał się przede wszystkim 
w kontekście złych i nieludzkich praktyk, jakim rzekomo mieli oddawać 
się Tatarzy. Także i inni autorzy uderzali w podobną nutę, najchętniej 
powołując się na ich rzekome obyczaje czarnoksięskie. Powstawały po-
radniki przestrzegające przed kontaktem z Tatarami, na przykład „Iasne 
Dowody O Doktorach [...] Zydow, Tatarow y innych niewiernych [...]”38 
Sebastiana Śleszkowskiego, czy cała seria tzw. pobudek, czyli odzew 
wzywających do „świętej wojny” przeciw islamowi, Turkom i Tatarom, 
autorstwa m.in. W. Chlebowskiego, G. Czaradzkiego, S. Witkowskiego 
i wielu innych39. Powołując się na słowa Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
można stwierdzić, że „...cytując więcej tych dziwadeł które zemsta i złość 
autorowi dyktowały, a nierozum pisał, przyznajmy że jeśli Tatarowie nawet, 
mieli co w zwyczajach i obyczajach w postępowaniu z ludźmi, dziwnego, 
złego było to winą czasu wspólną im z innemi. Zresztą odznaczyli się wier-
nością swoją i przywiązaniem do kraju, a szczególną uczciwością w pożyciu 
z ludźmi i wszelkich sprawach”40.

XVIII stulecie było epoką oświecenia, wiekiem rozumu, narodzin 
nowoczesnej nauki wykraczającej poza dogmaty Kościoła katolickie-
go, ale także ciężkim czasem dla wyniszczonej licznymi wojnami Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Rosnące w siłę Prusy, Austria i Rosja 
coraz mocniej spychały Polskę w objęcia „naturalnego” wroga sojuszu 
niemiecko-rosyjskiego, jakim była Turcja. W tych trudnych czasach 
o Tatarach pisywali m.in. tacy historycy jak Tadeusz Czacki, Jędrzej 
Kitowicz czy żyjący już na przełomie XVIII i XIX wieku Jan Wincent 
Bandtkie, autor monograficznego ujęcia dotyczącego Tatarów, żyją-
cych na terenie zaboru rosyjskiego. Prace tych historyków, rzetelnie 
oparte na źródłach i faktach, starały się jak najbardziej przybliżyć Ta-
tara polskiemu odbiorcy. Opisywano ich zwyczaje, ale przede wszyst-
kim zaczęto podkreślać związki z polskim orężem, tatarski wkład 
w polska wojskowość. Dostrzegano u Tatarów uczciwość, mężność 

i poświęcenie. Nawet religia stałą się podstawą do pozytywnego oce-
nienia Tatara, jak uczynił to Kitowicz. „Bywali też pod lekkimi znakami 
[tj. chorągwiami] rotmistrze i inni oficyjerowie Tatarowie; pod takimi by-
wała pewniejsza dla towarzystwa płaca. Tatarowie albowiem – kochając 
się w trzeźwości i oszczędności – nie wpadają w potrzebę krzywdzenia 
innych żołdem...”41.

Niemniej i w dobie oświecenia zdarzały się prace mocno osa-
dzone w antycznej i średniowiecznej kalce stereotypów. Do tego typu 
dzieł niewątpliwie należała twórczość Benedykta Chmielowskiego, 
który to sporządził pierwszą polską encyklopedię, zatytułowaną Nowe 

36 Oryginalny, pełen tytuł: Alfurkan Tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony który zamyka w sobie początki 
Tatarskie y przyznaniu ich do Wielkiego Xięstwa Litewsk Przy tem iż w Wielkim Xięstwie Lit Tata rowie nie są szlachtą 
ani Ziemianami ani Kniazia mi tylko Kozińcami skurodubami y niewolnikami tego państwa Do tego sposób życia 
obyczajów spraw wyprawy na żołnierską postępków y zbrodni Tatarskich Nadto pokazuje się droga do pohamowania 
y uskromienia ich od tak znacznych excssów aby naród nasz Chrześciański od tych bezbożników jako nieprzyjaciół 
Krzyża świętego dalszych krzywd i obelżenia rozboiów naiazdow y stacyj wyciągania nie ponosił Alfurkan ten Tatarom 
zgodny do czytania ale też y do opamiętania y poprawienia Teraz nowo przez Piotra Czyżewskiego któremu Assan 
Alejewicz Tatarzy oyca zabił zebrany y do druku Tatarom wszystkim gwoli podany w r 1616. Patrz: K. Estreicher, 
hasło: Czyżewski (Piotr), [w]: Bibliografia staropolska, tom XIV, s. 589-590.

37 Szerzej patrz: J. I. Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750, tom III, Wilno 1841, s. 151-163.
38 Pełen tytuł: Iasne Dowody O Doktorach Zydowskich: Ze nie tylko dußę, ale y ciało swoie w niebespieczeństwo 

zginienia wiecznego wdaią, ktorzy Zydow,Tatarow y innych niewiernych przeciwko zakazaniu Kościoła 
świętego Powszechnego za Lekarzow vżywaią [...]. Wydane w 1649 roku.

39 Szerzej patrz: J. Nosowski, Polska literatura antyturecka XVI, XVII i XVIII w., zeszyt 1-2, Warszawa 1974.
40 Cytat za: J. I. Kraszewski, op cit., s. 157.
41 Cytat za: J. Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, tom II, Wrocław 2003, s. 339-340.

Tatar łapie konia na kuruk

Tatarzy
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Ateny42. Mimo, że autor opierał się na dostępnych wówczas materia-
łach historycznych i geograficznych (m.in. Marcina Bielskiego, Jana 
Długosza i Marcina Kromera), kreowany przez niego obraz był mocno 
fantastyczny. Z pracy Chmielowskiego wyłonił się niemal wyłącznie 
magiczny wizerunek Tatara: „Gvagvinus Autor za Kazańskim Króle-
stwem (do Moskwy teraz należy) trzy wylicza ordy Tatarskie, które w cza-
rach są bardzo zatopione”43. Podkreślał bardzo związki Tatarów z siła-
mi nadprzyrodzonymi i praktyki magiczne. „Puszczają i jakieś tumany, 
i czary, straszydła, jako z Polskich patet Historii; krzykiem niezmiernym 
animują do batalii”44. Abstrahując od rzetelności Nowych Aten, Chmie-
lowski dał świadectwo poziomu wiedzy ówczesnej historii i geografii 
oraz metodologii tych dziedzin. Oczywiście dzieło to w ciągu kilku-

42 Pełen tytuł: Nowe Ateny Albo Akademiia Wszelkiej Sciencyi Pełna, Na Różne Tytuły Jak Na Classes Podzielona, Mądrym 
Dla Memoryjału, Idiotom Dla Nauki, Politykom Dla Praktyki, Melankolikom Dla Rozrywki Erygowana Alias O Bogu, 
Bożków Mnóstwie, Słów Pięknych Wyborze, Kwestyj Cudnych Wiele, O Sybillów Zbiorze, O Zwierzu, Rybach, Ptakach, 
O Matematyce, O Cudach Świata, Ludzi Rządach, Polityce, O Językach I Drzewach, O Żywiołach, Wierze, Hieroglifikach, 
Gadkach, Narodów Manierze, Co Kraj Który Ma W Sobie Dziwnych Ciekawości, Cały Świat Opisany Z Gruntu W Słów 
Krótkości. Co Wszystko Stało Się Wielką Pracą Autora Tu Enigmatice Wyrażonego: Imię Wiosna Zaczyna Wielkiej 
Nocy Blisko: Głowę W Piwie y Miodzie Zawraca Nazwisko. To Jest Przez Xiędza Benedykta Chmielowskiego Dziekana 
Rohatyńskiego, Firlejowskiego, Podkamienieckiego Pasterza. Encyklopedia wydana była w latach 1745-1746 
(pierwsze wydanie) oraz jako uzupełnienie i rozszerzenie w latach 1754-1764.

43 Cytat za: B. Chmielowski, Nowe Ateny..., „Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej”, s. 80. Również autor w Nowych 
Atenach poświęcił rozdział ludom turecko-mongolskim i irańskim pt.: O Tatarach, Turkach i Persach, gdzie jest 
nieprawdopodobny wykwit uproszczonych opinii o Tatarach. B. Chmielowski, op cit., s. 277-279.

44 Cytat za: ibidem, s. 277.  

dziesięciu lat po pierwszej publikacji zostało mocno skrytykowane. 
Wytykano błędy i powtarzanie nieprawdziwych informacji, a nawet 
grafomanię autora.

Dopiero wiek XIX przyniósł prawdziwy wysyp badań nad Tatara-
mi. W okresie tym powstawały liczne prace z zakresu historii, ale też 
rodzących się wówczas dziedzin: socjologii, antropologii i etnografii. 
Obejmowały one liczne monografie, edycje tekstów źródłowych, ar-
tykuły naukowe z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Cały ten 
dorobek przypominał jednak walkę z wiatrakami i został przyćmiony 
trylogią Sienkiewicza, która swoją powszechnością oraz poczytnością 
przewyższała prace Muchlińskiego, Dziadulewicza, Kryczyńskich, Tal-
ko-Hryncewicza i wielu innych specjalistów czy pasjonatów tatarszczy-
zny, starających się przybliżyć małe radości i duże troski Tatarów. W po-
wszechnym obiegu pozostał wykreowany przed wiekami obraz Tatara, 
utrwalony przez literaturę piękną oraz malarstwo. Dziś wizerunek ten 
żyje własnym życiem – wspomagany przez mass media i podręczniki 
szkolne, ogranicza się zazwyczaj do bezrefleksyjnego jednostronnego 
wizerunku barbarzyńcy – islamisty-terrorysty albo mieszkańca kraju 
trzeciego świata, najczęściej nie wspominając już o pełnoprawnych 
obywatelach III Rzeczpospolitej.

Krzysztof Bassara
■

Mówiąc o zwartej społeczności wyznającej islam obrządku sun-
nickiego w Warszawie, należy zwrócić uwagę na bardzo ważną cezurę 
czasową, jaką jest powstanie listopadowe (1830-1831). Po stłumieniu 
zrywu powstańczego przez carską armię nastąpiła likwidacja bardzo 
wielu instytucji Królestwa Polskiego, między innymi Wojska Polskiego. 
Statut Organiczny cara Mikołaja I Romanowa z 25 III 1832 roku znosił 
Konstytucję Królestwa Polskiego, odrębną koronację cara Rosji na kró-
la Królestwa Polskiego, likwidował Sejm i Wojsko Polskie, faktycznie 
przyłączając Królestwo do Cesarstwa Rosyjskiego. Statut zachowywał 
funkcjonowanie Rady Stanu i Rady Administracyjnej, podporządkowa-
nych jednak namiestnikowi Królestwa Polskiego generałowi Iwanowi 
Paskiewiczowi. Gwarantował odrębność ustawodawstwa cywilnego 
i karnego, używalność języka polskiego jako urzędowego, wolność wy-
znania, samorząd terytorialny, ale jednocześnie nadawał Królestwu 
Polskiemu rosyjską administrację i zamieniał województwa na guber-
nie. Zamknięto Uniwersytet Warszawski, rosyjski stał się urzędowym 
językiem wyższych warstw administracji Kongresówki, utrzymano stan 
wojenny, w samej zaś Warszawie w latach 1832-1834 została wybudo-
wana wojskowa twierdza, zwana Cytadelą, zaś car Mikołaj I Romanow 
narzucił także społeczeństwu wysoką kontrybucję, finansową karę za 
powstanie listopadowe1.

Pierwszą grupą muzułmanów w Warszawie byli stacjonujący tam 
od roku 1835 żołnierze carskiego Pułku Jazdy Kaukaskiej (Kaukaskie-
go Regimentu Konnego), składającego się przeważnie z przedstawicieli 
północnokaukaskich narodowości, m.in. Czeczeńcy, Czerkiesi, Dage-
stańczycy, Ingusze oraz Lezgini. Wielu z nich sprowadziło tu swoje ro-
dziny2. Niebawem pojawiły się także osoby cywilne, zwłaszcza kupcy. Dr 
Arkadiusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że już w roku 1852 było ich 15. 
Zainteresował się ich nazwiskami, poprzekręcanymi w dokumentach 
przez przedstawicieli władz rosyjskich. Z ich analizy wynika, że zdecy-
dowaną większość tych ludzi stanowili Tatarzy Nadwołżańscy i Basz-
kirzy: Achmet Zan Haletow, Haulimir Gubindułow, Hajbuła Gubindułow, 

1 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 25.
2 Arkadiusz Kołodziejczyk, „Acta Baltico-Slavica”, tom 20, 1989, s. 207.

Abdulhakim Abdułła Rachmankułow, Fachrełdyn Neamtułow, Ibrachim 
Zidajhunow, Fazlejew, Hajbuła Aranow, Abduł Wachił, Dyn Ajne, Niazbaj, 
Kaluk, Hajredyn, Sejss-Batta i Mahomet Sabier3. 

Po osiedleniu się w Warszawie próbowali oni załatwić u władz ro-
syjskich powołanie stałego duchownego, czyli imama, czego wymagała 
zwiększająca się w mieście liczba ludności wyznania muzułmańskiego. 
Sprawę przedłożył namiestnikowi Królestwa Polskiego generałowi Iwa-
nowi Paskiewiczowi Abdulhakim Abdułła Rachmankułow, proponując 
na stanowisko pierwszego warszawskiego imama Tatara Nadwołżań-
skiego, żołnierza Komendy Inwalidów, Abdułłę Walitowa. Jednocześnie 
zwrócono się do władz o zwolnienie go ze służby wojskowej, wyzna-
czenie mu pensji w wysokości 365 rubli w srebrze rocznie, przydzielenie 
domku z opałem i światłem, prosząc także o utrzymywanie imama z bu-
dżetu rządowego (motywując to tym, że w jednostkach carskich, stacjo-
nujących w Królestwie Polskim, służy wielu żołnierzy wyznania muzuł-
mańskiego). Kandydat na imama zgodził się pokryć z własnej kieszeni 
koszty szat liturgicznych i ksiąg religijnych. Podanie Rachmankułowa 
było rozpatrywane zarówno przez władze wojskowe, jak i przez admi-
nistrację cywilną. Dowódca warszawskiej Brygady Nieregularnej, książę 
Bebutow, stwierdził, że nie zgadza się, aby jego podkomendni płacili na 
utrzymanie mułły (imama), natomiast władze cywilne, wychodząc z za-
łożenia, że wojskowi muzułmanie nie domagają się w sposób wyraźny 
powołania w Warszawie duchownego, rozpatrzyły sprawę negatywnie, 
co nastąpiło w kwietniu 1853 roku4.

Sytuacja zdecydowanie zmieniła się na korzyść warszawskich 
muzułmanów po stłumieniu przez Rosjan powstania styczniowego 
(1863-1865). Właśnie wtedy, po ostatecznym włączeniu Królestwa Pol-
skiego – i zmianie nazwy na Kraj Nadwiślański – do Rosji, likwidacji 
resztek polskiej autonomii, wprowadzeniu rusyfikacji w państwowym 
szkolnictwie, zmian nazw miejscowości na rosyjskie (przy zachowaniu 
na dole małymi literami polskich nazw), a także masowym przybyciu na 
teren Kraju Nadwiślańskiego całych rzesz rosyjskich urzędników, liczba 

3 Op. cit., s. 208.
4 Op. cit., s. 208.
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ludzi wyznania muzułmańskiego sunnickiego w Warszawie znacznie 
się zwiększyła. Po drugie zaś wymagało to uregulowania sytuacji tych 
ludzi w Warszawie, szczególnie jeśli chodziło o sprawy związane z re-
ligią. Jeśli muzułmanie sunnici, zarówno służący w Armii Rosyjskiej, 
jak i pracownicy rosyjskiej administracji tegoż wyznania zatrudnieni 
w Kraju Nadwiślańskim, a nawet zwykli ludzie, przybyli do Warszawy 
i tu osiedlający się ze względu na swoje kupieckie interesy lub swoich 
rodzin, musieli mieć tę sprawę rozwiązaną, na co władze rosyjskie nie 
mogły krzywo patrzeć, gdyż liczba muzułmanów wzrosła w Warszawie 
na tyle, że ludzie ci (przeważnie przybysze z głębi Rosji, szczególnie 
Tatarzy Nadwołżańscy, a w mniejszym stopniu Baszkirzy, natomiast 
w bardzo niewielkiej liczbie miejscowi muzułmanie – przedstawiciele 
społeczności Tatarów polsko-litewskich) stali się widoczni i zaczęli od-
grywać pewną rolę w życiu miasta Warszawy tamtych lat5. 

W związku z tym władze rosyjskie wyraziły zgodę na powołanie 
w Warszawie muzułmańskiego kapelana wojskowego, którym został 
Tatar Nadwołżański, imam (mułła) Seifetdin Chosianow Siuniajew. Jak 
wtedy mówiono „mułła wojskowy” zajął się religijną opieką całej spo-
łeczności sunnickich muzułmanów w Warszawie. W wyniku wielkiej 
epidemii cholery z lat 1866-1867, zawleczonej na ziemie polskie zaboru 
rosyjskiego przez oddziały armii rosyjskiej, tłumiące powstanie stycz-
niowe, zmarło wielu żołnierzy stacjonujących w Kraju Nadwiślańskim. 
Wśród nich było wielu muzułmanów. Epidemia doprowadziła do tego, że 
muzułmański mizar przy ul. Młynarskiej (obecnie Muzułmański Cmen-
tarz Kaukaski), założony w 1839 roku, nie posiadał już miejsc na kolej-
ne pochówki. Z tego to powodu imam Siuniajew zwrócił się do władz 
rosyjskich o wyznaczenie terenu pod nowy cmentarz muzułmański 
w Warszawie. Władze wyraziły zgodę i muzułmanie warszawscy wyku-
pili 750 sążni placu na ówczesnym krańcu Powązek, przy obecnej ulicy 
Tatarskiej. Utworzony tam mizar został otwarty w 1868 roku (obecnie 
Muzułmański Cmentarz Tatarski)6. 

Poważnym problemem był także brak meczetu. Imam Seifetdin 
Chosianow Siuniajew rozwiązał tę sprawę tymczasowo. Otóż war-
szawscy muzułmanie – przeważnie Tatarzy Nadwołżańscy – powołali 
do istnienia tak zwany dom modlitwy, który funkcjonował najczęściej 
w prywatnym mieszkaniu jednego z nich (zwykle u imama) – począt-
kowo na ulicy Nowolipie 53, zaś na przełomie XIX i XX wieku na ulicy 
Podwale 10. Jednak brak meczetu z prawdziwego zdarzenia był po-
ważnym problemem. Sprawę miało rozwiązać utworzone w 1913 roku 
Towarzystwo Wspierania Muzułmanów (Muzułmańskie Towarzystwo 
Dobroczynności), zatwierdzone przez rosyjski Warszawski Rząd Guber-
nialny. Organizacja ta miała zajmować się działalnością dobroczynną 
i oświatową, jednak po wybuchu I wojny światowej nie zdołała nie tyl-
ko pokryć kosztów budowy meczetu w Warszawie, ale nawet rozwinąć 
swojej działalności7. 

Po zakończeniu wojny w 1918 roku i odzyskaniu przez Rzeczpo-
spolitą Polską niepodległości (11 XI 1918 roku), warszawscy muzułmanie 
znaleźli się w specyficznej sytuacji – z kilku powodów. Po pierwsze, stali 
się mieszkańcami stolicy Odrodzonego Państwa, co podnosiło ich rangę 
w oczach społeczeństwa polskiego. Po drugie, wśród Tatarów polsko-
-litewskich stanowili zdecydowaną mniejszość (pomimo dopływu do 
Warszawy po rewolucji bolszewickiej i wojnie domowej w Rosji dość 
dużych grup emigrantów: Tatarów Nadwołżańskich i Tatarów Krym-
skich), która musiała dostosować się do życzeń polskich muzułmanów. 
Po trzecie, zdominowany przez tutejszych Tatarów Muzułmański Zwią-
zek Religijny i kierujący nim mufti dr Jakub Szynkiewicz posiadał swoją 
siedzibę w Wilnie – blisko największych skupisk Tatarów polsko-litew-
skich, a raczej daleko od Warszawy. I po czwarte, w samej Warszawie 
muzułmańscy emigranci z Rosji, szczególnie Tatarzy Nadwołżańscy, byli 
większością, zaś Tatarzy polsko-litewscy zdecydowaną mniejszością. 
Niemniej jednak z polskimi muzułmanami, popieranymi przez władze II 
Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie przez Marszałka Józefa Piłsud-
skiego i jego otoczenie, trzeba było się liczyć8. 

Dlatego też zamieszkujący Warszawę Tatarzy Nadwołżańscy i mu-

5 Op. cit., s. 208-209.
6 Op. cit., s. 208-209 i Arkadiusz Kołodziejczyk ,„Kronika Warszawy”, nr 3, 1994 – „Cmentarze muzułmańskie 

w Warszawie”, s. 46.
7 Arkadiusz Kołodziejczyk, „Acta Baltico-Slavica”, tom 20, 1989, s. 209.
8 Op. cit., s. 209.

zułmanie innych narodowości prowadzili z naszymi Tatarami ścisłą 
współpracę, która zaowocowała zarejestrowaniem przez polskie MSW 
13 grudnia 1923 roku Związku Muzułmańskiego Miasta Stołeczne-
go Warszawy, który kilka lat później wszedł w skład Muzułmańskiego 
Związku Religijnego. Prezesem ZMMSW został wprawdzie polski Tatar 
Abduł Hamid Churamowicz, jednak sekretarzem był warszawski Tatar 
Nadwołżański Omar Fazlejew9. 

W okresie późniejszym warszawscy muzułmanie stali się czę-
ścią społeczności tatarskiej w II Rzeczypospolitej. Na Wszechpolskim 
Zjeździe Delegatów Gmin Muzułmańskich, odbywającym się w Wilnie 
w dniach 28-29 XII 1925 roku, reprezentantami Warszawy byli: Abduł 
Hamid Churamowicz (Tatar polski), Ibrahim Jankiewicz (Tatar polski), 
Jachia Sołtyk (Tatar polski), imam Mirsaid Szarif Gabdułła Chafizow 
(Tatar Nadwołżański – w czasach zaboru rosyjskiego następca imama 
Siuniajewa na stanowisku imama wojskowego, od 1919 roku ponownie 
w Warszawie – przeciwstawiał się imamowi Sinatulle Chabibullinowi – 
też Tatarowi Nadwołżańskiemu, popieranemu przez władze polskie na 
stanowisko warszawskiego imama), Asfandiar Fazlejew (Tatar Nadwoł-
żański) i Ali Półtorzycki (Tatar polski). Właśnie wtedy został utworzony 
Muzułmański Związek Religijny (MZR) i powołany do życia urząd mu-
ftiego, którym został orientalista, polski Tatar dr Jakub Szynkiewicz. 

W roku 1926, gdy powstał Związek Kulturalno-Oświatowy Tata-
rów Rzeczypospolitej Polskiej (ZKOTRP), w której pracach brali udział 
warszawscy muzułmanie, w tym emigranci z Rosji, m.in. Dagestańczyk 
Wassan Girej Dżabagi (ojciec Dżenet Dżabagi-Skibniewskiej), od roku 
1928 pierwszy prezes Rady Naczelnej ZKOTRP, później prezes Warszaw-
skiej Gminy Muzułmańskiej. Świadczy to o pewnym zaufaniu polskich 
Tatarów do mieszkających w stolicy muzułmanów obcego pochodze-
nia. Z drugiej jednak strony warszawscy muzułmanie próbowali dopro-
wadzić do przeniesienia siedziby Muftiatu z Wilna do Warszawy, co na 
szczęście nie doszło do skutku. Ważniejszy był tu interes religijny całej 
społeczności tatarskiej w Polsce i przybysze, przeważnie z rejonu Kaza-
nia i Ufy, musieli się z tym pogodzić10. 

Muzułmanie stolicy, w tym Tatarzy Nadwołżańscy, powołali w roku 
1928 roku Komitet Budowy Meczetu w Warszawie, którego honorowym 
członkiem został mufti dr Jakub Szynkiewicz. Problem polegał na tym, 
że cały czas myśleli o przeniesieniu tu Muftiatu. Najrozsądniejszym 
wyjściem jawiło się następujące rozwiązanie: Muftiat zostaje w Wilnie, 
natomiast w Warszawie zostaje wybudowany reprezentacyjny duży 
meczet katedralny, do którego uczęszczaliby na piątkowe i świątecz-
ne nabożeństwa muzułmanie polscy oraz dyplomaci z państw muzuł-
mańskich, przeważnie arabskich. Najpierw były jednak problemy ze 
znalezieniem miejsca pod meczet. Proponowano, między innymi, plac 
przy zbiegu ulicy Książęcej i Smolnej na Powiślu, plac przy dojściu uli-
cy Tureckiej do Belwederskiej na Sielcach, a ostatecznie zielony teren 
pomiędzy ulicami Krzyckiego, Reja, Zimorowicza i Dantyszka, gdzie 
dwie równoległe alejki po przeciwległych stronach przyszłego meczetu 
otrzymały nazwy Mekka i Medyna. 

W grudniu 1934 roku w Instytucie Wschodnim w Warszawie zebrał 
się Komitet Budowy Meczetu w składzie: Jakub Aleksadrowicz (Tatar pol-
ski), Stefan Bazarewski (Tatar polski), Abduł Hamid Churamowicz (Tatar 
polski), Bohajedyn Chursz (Tatar Nadwołżański), Gafur Eksanow (Tatar 
Nadwołżański), historyk prof. Olgierd Górka (Polak), Mahomet Ibrahimow 
(Tatar Nadwołżański), Ali Półtorzycki (Tatar polski) i Dawid Tuhan-Mirza-
-Baranowski (Tatar polski). Rok później KBM ogłosił konkurs na projekt 
budowli. Wygrała praca inżynierów architektów Stanisława Kolendo i Ta-
deusza Miazka. Projekt ten zakładał wybudowanie dużego katedralnego 
meczetu z centralnie położoną kopułą, z czterema wysokimi minaretami, 
z sadzawką do rytualnych ablucji, mieszkaniem dla imama i z kancela-
rią. Pojawił się jednak kolejny problem – zdobycie funduszów. Tatarów 
polscy z Białostocczyzny, Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, Nowogród-
czyzny, Polesia i Wołynia byli ludźmi niebogatymi, niewiele więc przynio-
sła zbiórka pieniędzy, skromne też były składki muzułmanów z Finlandii, 
Węgier, brytyjskich Indii i Egiptu. Najprawdopodobniej warszawscy Tata-
rzy i tamtejsza gmina muzułmańska dopięliby swego, jednak w obliczu 
groźby niemieckiej agresji ważniejsze były datki na Fundusz Obrony Na-

9 Op. cit., s. 209-210.
10 Op. cit., s. 210.
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rodowej. Hitlerowska napaść na Polskę uczyniła sprawę budowy meczetu 
w Warszawie, jak na razie, nieaktualną11. 

Warszawa w okresie rozbiorów, podczas I wojny światowej i na-
stępnie w latach II Rzeczypospolitej była skupiskiem nietypowej jak na 
nasz kraj społeczności muzułmańskiej, Składała się ona przede wszyst-
kim z przybyszów z głębi Rosji, zwłaszcza Tatarów Nadwołżańskich 
i Baszkirów. Tatarzy polscy stanowili tam grupę mniejszościową, domi-
nującą wszakże w skali kraju. To właśnie dzięki m.in. obecności wielo-
barwnej muzułmańskiej społeczności przedwojenna stolica miała swój 
charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju koloryt. 

Norbert Boratyn
■
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Rosja zawsze była państwem wielonarodowościowym. Wielość 
narodów nie stanowiła o sile Rosji, a raczej o jej słabości, czego wyra-
zem była pełna lęku polityka wewnętrzna rosyjskich rządów od czasów 
Iwana IV Groźnego aż do współczesności, rozumianej jako rządy Putina 
i Miedwiediewa. Józef Piłsudski mawiał: „Dopóki liczne narody pozo-
staną w jarzmie rosyjskim, dopóty nie możemy patrzeć w przyszłość 
ze spokojem”1. Przykłady tendencji separatystycznych wśród narodów 
Rosji możemy znaleźć wiele, zarówno dawniej, jak i współcześnie. 
Trudno nawet ogarnąć je wszystkie i uwypuklić: potrzebna była by do 
tego osobna monografia. W niej zaś opis zmagań narodów bałtyckich 
i Finów, narodowości Kaukazu i Zakaukazia, Syberii, współczesnej Rosji 
centralnej, rosyjskich narodowości północy, grup etnicznych Turkiesta-
nu i Nadczarnomorza. Skupimy się na jednym przykładzie – Tatarów 
nadwołżańskich2 zamieszkujących współcześnie autonomiczną repu-
blikę Tatarstan, będącą częścią Federacji Rosyjskiej. Zmagania Tata-
rów nadwołżańskich z władzą rosyjską, a również umiejscowienie tych 
ostatnich w polityce wewnętrznej państwa za pomocą aktów prawnych, 
określających zakres lub brak autonomii, jest właściwym tematem ni-
niejszego tekstu. 

Współczesny Tatarstan powstał na terytorium zamieszkałym od VI 
wieku przez narodowości turkijskie3. Istniały tam plemienne, stepowe 
państwa – kaganaty o dość wysokiej kulturze4. Nazwy geograficzne Bol-
gar oraz Idel po raz pierwszy wymienione zostały na mapie Al-Idrisiego, 
wykonanej w roku 1154 na polecenie Rogera, normańskiego króla Sycy-
lii. Bolgar oznacza terytorium pomiędzy rzekami Wołgą i Kamą, zaś Idel 
to staroturecka nazwa Wołgi. Od IX i X wieku istniało na tym obszarze 
państwo nadwołżańskich Bułgarów, ludu tureckojęzycznego, od I poło-

1 Edmund Charaszkiewicz, Przebudowa Wschodu Europy (Materiały do polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego 
w latach 1893-1921), Warszawa 1983, s. 146.

2 Oprócz Tatarów nadwołżańskich istnieją jeszcze osobne narodowości Tatarów krymskich, syberyjskich, 
dobrudzkich czy też etniczna grupa Tatarów polsko-litewskich. Nie ma więc jednej tatarskiej narodowości. 
Jest to raczej termin etniczno-historyczny i polityczny na oznaczenie różnych, zbliżonych do siebie grup 
narodowościowych czy etnicznych. Precyzyjne określenie wymaga przymiotnika po nazwie Tatarzy, a więc: 
krymscy, nadwołżańscy itp.

3 Fajaz Szaripowicz Chuzin, Rannyje bułgary i Wołżskaja Bułgarija (VIII – naczało XIII w.) Kazań 2006, s. 42.
4 Historical anthology of Kazan Tatar verse, edited and Translated by David J. Matthews and Ravil Bukharaev, 

Richmond 2000; Lew Gumilow, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, wyd. II, Warszawa 2004; Jean- Paul Roux, 
Historia Turków, Gdańsk 2003; M.W. Jordan, R.G. Kuzejew, S.M. Czerwonnaja, Isłam w Jewraziji, Sowriemiennyje 
eticzieskije i estieticzeskije koncepcji sunnitskogo isłama, ich transfomacija w massowom soznaniji I wyrażenije 
w isskusstwie musul’manskich narodow Rossiji, Moskwa 2001.

wy wieku X wyznającego islam i tworzącego wysoko rozwiniętą mu-
zułmańską kulturę. Obok lokowało się osadnictwo plemion ałtajskich, 
ugrofińskich i turkijskich, takich jak Finowie, Sawirowie, Barsułowie, Ba-
randżarowie, które tworzyły koczownicze struktury państwowe5, a tak-
że Hunów i Scytów pochodzenia irańskiego. Na całe terytorium wpływ 
wywierał również Kaganat Chazarski6. Etnos współczesnych Tatarów 
nadwołżańskich kształtował się ponadto pod wpływem osadnictwa Po-
łowców, Kipczaków i Kimaków7.

Oficjalnie Chanat Bułgarski stał się państwem muzułmańskim od 
roku 9228. W latach 1236-1240 nadwołżańska Bułgaria stała się obiek-
tem inwazji Mongołów, zaś w latach 1256-1400 pozostawała w składzie 
Złotej Ordy, powstałej po rozpadzie dzielnicowym imperium Dżyngis 
Chana. Złota Orda również poddana była feudalnemu procesowi decen-
tralizacji i rozpadu, na skutek czego na jej miejsce powstały chanaty: 
astrachański, krymski, syberyjski, kazański. Ten ostatni istniał w latach 
1436-1552 i utworzony został m.in. dzięki aktywnej polityce wschodniej 
wielkiego księcia Witolda. Pierwszy władca Chanatu Kazańskiego, Uług 
Muhammad, wywodził się z ówczesnych Tatarów litewskich9, podobnie 
jak Hadżi Girej, twórca Chanatu Krymskiego10. 

14 października 1552 roku, po trwającym czterdzieści jeden dni 
oblężeniu stolicy chanatu, Kazania, przez stutysięczną armię Iwana 
IV Groźnego, miasto zostało zdobyte11. Ruskie wojska urządziły rzeź 
mieszkańców, jednak opór Tatarów trwał nadal. Już latem 1554 roku 
rozpoczęła się walka o zrzucenie rosyjskiego jarzma12. Na czele po-
wstania stanęli Mamysz Berdy i Ali Akram. Oddziałami pacyfikacyjnymi 
dowodził książę Iwan Mścisławski. Na początku 1556 roku siły Mamysz 
Berdiego liczyły już tylko ok. 2000 wojowników. Rok później powstanie 
zostało spacyfikowane. Wtedy też rozpoczęła się rusyfikacja kraju, odda-
wanie ziemi ruskim bojarom, wprowadzanie siłą prawosławia. 

5 F. Sz.Chuzin, op. cit., s. 42; Istorija Tatar, Kazań 2002.
6 Istorija Tatar, op. cit., s. 277-296.
7 Jw., s. 328-347.
8 Historical anthology (…), op. cit., s. 3.
9 Jan Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989, s.129.
10 Walery Jewgieniewicz Wozgrin, Istoriczeskije sud’by krymskich Tatar, Moskwa 1992, s. 144.
11 Wachit Imamow, Zapriatannaja istorija Tatar, Nabierieżnyje Czełny 1994, s. 12.
12 Jw., s. 13.
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Procesy te dobrze ilustrują XVII- i XVIII-wieczne przepisy prawne 
Cesarstwa Rosyjskiego dotyczące tatarskiej, muzułmańskiej ludności 
poddanej13. Przytoczymy tutaj fragmenty następujących aktów prawnych: 
„Sobornoje ułożenie” z 1649 roku14, „Ukaz Imiennoj” z 3 listopada 1713 
„O krieszczenii w Kazanskoj i w Azowskoj gubiernjach Magometan, u Ko-
towych w pomiestijach i wotczinach nachodiatsja kriestijanie prawosław-
noj wiery”15, „Ukaz Sienatskij” z 19 listopada 1742 roku „O niedopuszczenii 
w Kazanskoj gubierni stroit’ maczieti, i o razwiedywaniii Gubiernatoram 
i Wojewodam o obraszczennych w magomietanskij zakon nowokriesz-
czennych ludjach”16. Pierwszy z nich mówi m.in.: „a u których Tatarów 
i u Mordwy są ruscy ludzie pomiestni, którzy płacą daninę, a naprzód są 
ruscy ludzie, którzy są czołobitni o te ziemie, zabrać je Tatarom i Mordwie 
i dać w pomiestije ruskim ludziom.”17 (Rozdział 16, punkt 42). W następ-
nym tekście czytamy: „Wielki Gosudar nakazał w kazańskiej i Azowskiej 
guberniach bisurmanom mahometańskiej wiary, którzy posiadają wot-
cziny18 i pomiestija19 i w tych pomiestijach i wotczinach posiadają służbę 
prawosławnej, chrześcijańskiej wiary, przekazać swój Wielkiego Gosuda-
ra rozkaz aby ci bisurmanie ochrzcili się w ciągu pół roku; jeśli przyjmą 
chrzest święty, pomiestija i wotcziny będą im dalej darowane jak poprzed-
nio. Jeśli natomiast się nie ochrzczą, owe pomiestija i wotcziny im zabrać 
i przekazać na rzecz Wielkiego Gosudara”.

Tekst trzeci podaje: „(…) Wszystkie nowo wybudowane w Kazań-
skiej guberni meczety wbrew zakazom na mocy ukazu Świętego Sy-
nodu skierowanego do kazańskiej gubernatorskiej kancelarii, zwłasz-
cza w miejscach gdzie żyją ci którzy wiarę greckiego obrządku przyjęli 
świeżo, zburzyć i nie dopuszczać do budowy nowych i tego w Kazań-
skiej, Sybirskiej, Astrachańskiej i Woroneżskiej guberniach przestrzegać 
wszędzie tam gdzie ci Tatarzy żyją (…)”20. 

Tego typu polityka wewnętrzna powodowała częste bunty i powsta-
nia ludności tatarskiej. Pierwszy ukaz carski dotyczący burzenia me-
czetów i muzułmańskich szkół religijnych wydał już w roku 1593 Fiodor 
Iwanowicz, syn Iwana Groźnego. Spowodowało to powstanie tatarskie, 
zsynchronizowane z polską interwencją w Rosji w okresie „wielkiej smu-
ty” i praktycznie do roku 1612 zapewniło faktyczną niezależność ziemiom 
dawnego Chanatu Kazańskiego21. Kolejne zrywy nastąpiły w latach 1616, 
1662 i 168222. Powstanie, które wybuchło w roku 1682, objęło swoim zasię-
giem oraz intensywnością prawie całe Powołże. Na jego czele stanął Seit 
Jagafarow, tatarski właściciel ziemski. Do Tatarów dołączyli Kałmycy, jed-
nakże w roku następnym, przekupieni przez wojewodę Szeremietiewa, 
odstąpili od powstania, przyczyniając się do jego klęski23. 

13 Isłam w Rossijskoj Imperii. Zakonodatielnyje akty, opisanija, statistika, Moskwa 2001.
14 Jw., s. 40.
15 Jw., s. 42.
16 Jw., s. 43.
17 Tłumaczenie własne autora.
18 Dobra dziedziczne.
19 Dobra nadane.
20 Tłumaczenie autora.
21 Ayaz Ischaki, Idel’-Urał, Paryż 1933, wyd. II, Londyn 1988, s. 23.
22 Wachit Imamow, op. cit., s. 15-16.
23 Jw., s. 18.

Na samym początku wieku XVIII tereny te objęła reforma admi-
nistracyjna, mająca przyczynić się do dalszej rusyfikacji. Do tego czasu 
obszar zajęty przez Rosję w roku 1552 nazywany był dalej Chanatem Ka-
zańskim, zaś zarządzał nim namiestnik mający do pomocy tzw. kazański 
prikaz w Moskwie. Na miejsce Chanatu Kazańskiego Piotr I ustanowił gu-
bernię kazańską na czele z gubernatorem, odbierając nawet namiastki 
autonomii w nazewnictwie administracyjnym. Decyzja ta była pretekstem 
do kolejnego powstania, które wybuchło w roku 1708. Odpowiedzią na nie 
był cytowany już ukaz z roku 1713, w praktyce likwidujący przywileje ta-
tarskiej szlachty – dworianstwa. Te represje z kolei powodowały następne 
bunty i walki powstańcze, zwane w tatarskiej tradycji Ilmjak Abz z roku 
1735 i Kara Sakał z roku 1739. W roku 1774 Tatarzy dołączyli do powstania 
Pugaczowa, gdy ten obiecał przywrócić Chanat Kazański. Było to jedno-
cześnie ostanie na wielką skalę zbrojne powstanie tatarskie i innych lu-
dów Powołża, Mordwinów, Czuwaszy, Baszkirów24.

Dopiero rozporządzenie Katarzyny II z roku 1788, a formalnie uka-
zy Senatu Cesarstwa Rosyjskiego z 22 września „O ustanowieniu muł-
łów i innych duchownych rang mahometańskiego zakonu i ustanowieniu 
w Ufie zebrania duchownego dla zarządzania wszystkimi duchownymi 
tego zakonu w Rosyjskim Imperium” oraz „O ustanowieniu muftiego25 nad 
wszystkimi ludźmi w Rosji uznającymi zakon mahometański”26 przynio-
sły względną wolność religijną dla ludności tatarskiej, co w połączeniu 
z ukazem Senatu Cesarstwa Rosyjskiego z 22 lutego 1784 roku „O pozwo-
leniu kniaziom i murzom tatarskim posługiwać się wszystkimi przywile-
jami rosyjskiej szlachty” dało Tatarom również ekonomiczne wytchnie-
nie po walkach zbrojnych, pacyfikacjach i zniszczeniach oraz represjach 
administracyjnych, które trwały praktycznie przez cały wiek XVII i XVIII. 

Wiek XIX przyniósł uspokojenie nastrojów, a w efekcie rozwój tatar-
skiego kupiectwa bogacącego się na pośrednictwie w handlu z Azją Cen-
tralną oraz tatarskiej kultury27. Druga połowa tego stulecia to niebywały 
rozkwit tatarskiego piśmiennictwa, nowoczesnej prasy i nowocześnie 
pojętej oświaty, jak też teoretyczne próby muzułmańskiego modernizmu 
religijnego. Wiązać to należy z intensywną działalnością reformatorską 
teologa, historyka i filozofa tatarskiego Szihabuddina Mardżaniego, żyją-
cego w latach 1818-189928. W ciągu swego długiego życia Mardżani zdo-
łał stworzyć dzieła nowoczesnej historiografii z zakresu historii Chanatu 
Kazańskiego i jego kultury, a także wcielić w życie reformę tatarskiego 
religijnego szkolnictwa i oprzeć je na nowocześnie rozumianej edukacji. 
Jego działalność wspierana była przez krymskiego Tatara Ismaila Bej Ga-
sprinskiego, gorącego zwolennika europeizacji narodów muzułmańskich, 
twórcę nowoczesnej prasy tatarskiej i muzułmańskiej, ideologicznego 
prekursora późniejszych reform w Turcji po I wojnie światowej. 

24 Ayaz Ishaki, op. cit., s. 28-29.
25 Zwierzchnik duchowy muzułmanów na danym obszarze w Turcji Osmańskiej i Rosji. Pierwotnie znawca prawa 

religijnego orzekający o jego aktualnej wykładni.
26 Tłumaczenie autora pracy.
27 Na ten temat: Dżamaluddin Walidow, Oczerk istorii obrazowannosti i literatury Tatar, Society for Central Asian 

Studies, Oxford 1986; Musul’manskaja pieczat’ Rossiji, Society for Central Asian Studies, Oxford 1987.
28 Munir Jusupow, Szigabutdin Mardżani, Kazań 2005.
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Zwolennicy Mardżaniego i Gasprinskiego zwani byli dżadidystami, 
od arabskiego określenia usul dżadid – nowa metoda – odnosząca się do 
zmian w szkolnictwie. Jednakże nazwa dżadidystów przylgnęła do no-
wej, młodej inteligencji i burżuazji tatarskiej i muzułmańskiej ówczesne-
go Imperium Rosyjskim – wychowanków Mardżaniego i Gasprinskiego. 
Ta młoda inteligencja, nastawiona okcydentalistycznie i nacjonalistycz-
nie, stała u podstaw ruchów wolnościowych i separatystycznych mu-
zułmańsko-tureckich i tatarskich narodów Rosji po rewolucji lutowej 
w roku 1917 aż do stłumienia tych dążeń przez bolszewików w roku 1920. 
Część z nich, wydostawszy się na emigrację, zasiliła kadry antybolsze-
wickiej siatki agenturalnej organizowanej przez II Oddział Sztabu Głów-
nego Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, tworząc w części 
tzw. politykę prometejską Piłsudskiego29. Ci, którzy dożyli, podczas 
II wojny światowej wzięli po części udział w tworzeniu politycznego 
zaplecza tzw. wschodnich formacji w niemieckich siłach zbrojnych, 
tj. Wehrmachcie i Waffen SS30.

W roku 1917, Tatarzy nadwołżańscy, podobnie jak ich krymscy bra-
cia, podjęli próbę wyrwania się z rosyjskiej niewoli, dążąc do odtworze-
nia swojej państwowości. Lewicowi działacze tatarscy starali się zdobyć 
dla idei autonomii również bolszewików. Już 7 stycznia 1918 roku doszło 
do spotkania Lenina i Stalina z Ibrahimowem, Walidowem, Manato-
wem, liderami tatarskiej socjaldemokratycznej lewicy, w wyniku którego 
17 stycznia powołano Muskom – komisariat do spraw muzułmańskich 

29 Na ten temat: Sergiusz Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971; Marek Kornat, 
Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939, Kraków 2003; Selim Chazbijewicz, Awdet czyli powrót. Walka 
polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległość państwa po II wojnie 
światowej, Olsztyn 2001; Ireneusz Piotr Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939, 
Warszawa 2007.

30 Na ten temat: Oleg Romańko, Musul’manskije legijony wo wtoroj mirowoj wojnie, Moskwa 2004; Joachim 
Hoffmann, Rosyjscy sojusznicy Hitlera. Własow i jego armia, Warszawa 2008; Stanislav Ausky, Kozactwo. 
Posledni nastup a zanik, Praga 2003.

centralnej Rosji i Syberii przy Ludowym Komisariacie31. Liderem muzuł-
mańskich bolszewików został Mir Said Sułtan Galijew32, wtedy zastępca 
Stalina w Ludowym Komisariacie do Spraw Narodowościowych. Później 
został oskarżony o próbę przejęcia władzy oraz nacjonalizm i w roku 
1928 zginął w obozie pracy na północy Związku Sowieckiego. Stworzył 
on doktrynę, według której w roli proletariatu ustawił kolonizowane na-
rody muzułmańskie, zaś walkę klasową rozumiał też jako walkę wyzwo-
leńczą z europejskim kolonializmem. 29 listopada 1917 roku i później, 
3 stycznia 1918 roku, na zjeździe parlamentu tatarsko-muzułmańskiego, 
czy raczej rady delegatów narodowych w Ufie na Uralu postanowiono po-
wołać republikę Idel-Ural – autonomiczne państwo tatarsko-baszkirskie na 
obszarze średniego Powołża i południowego Uralu. 16 stycznia 1918 roku, 
w czasopiśmie „Muchtariat”, oficjalnym organie powołanego rządu repu-
bliki Idel-Uralu, ogłoszono polityczny manifest-konstytucję pt. „Narodowa 
autonomia muzułmańskich Turko-Tatarów centralnej Rosji i Syberii” 33. Jed-
nak kres tym dążeniom już w marcu 1918 roku położyła Armia Czerwona. 

Po oficjalnym powstaniu Związku Sowieckiego w 1922 roku, w ra-
mach Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej zorganizowa-
no Tatarską Autonomiczną Republikę Sowiecką, która po transformacji 
ustrojowej Rosji przekształciła się w Autonomiczną Republikę Tatarstan 
w ramach Federacji Rosyjskiej. Aktualny prezydent Tatarstanu Rustam 
Minnichanow oraz poprzedni Mintimer Szajmijew prowadzili i prowadzą 
wobec moskiewskiego centrum politykę ugodową, starając się z jednej 
strony unikać zatargów, a z drugiej pozyskać jak największy zakres auto-
nomii kulturalnej i ekonomicznej w ramach aktualnego systemu.

Selim Chazbijewicz
■

31 Saławat Ischakow, Rossijskije musul’manie i riewolucija 1917-1918, Moskwa 2004, s. 447.
32 M.S. Sultan -Galiev, Articles, Society for Central Asian Studies, Oxford 1984.
33 Saławat Ischakow, op. cit., s. 454-455.

Półwysep Krym jest położony między 44°23’ i 46°21’ szerokości geo-
graficznej północnej oraz między 32°30’ i 36°40’ długości geograficznej 
wschodniej. Zajmuje powierzchnię 26140 km2, czyli równą połowie teryto-
rium Szwajcarii. Oblewają go wody dwóch mórz, Czarnego i Azowskiego, 
oraz zatoki Siwasz. Z kontynentem europejskim połączony jest siedmioki-
lometrowym pasem lądu, znanym jako przesmyk Perekop (OrKapy)1, two-
rzy zatem pod względem geograficznym i gospodarczym obszar zamknię-
ty, pozostający w luźnym związku z kontynentem2. Sama nazwa półwyspu 

1 OrKapi – turecka nazwa Perekopu.
2 Dżafer Seidamet, La Crimee – passe – presente – Revindication des Tatars de Crime, Lausanne 1921, s. 1–6.

wywodzi się z języka tatarskiego i dosłownie znaczy: twierdza, co dobrze 
odzwierciedla jego strategiczne i obronne położenie. Starożytni Grecy zwali 
Krym Taurydą i pod taką nazwą, używaną przez administracje carskiej Ro-
sji, funkcjonował w niektórych sytuacjach współcześnie.

Przeszłość etniczna Krymu i Tatarów krymskich jest bogata i bar-
dzo złożona. W starożytności – według Herodota – zamieszkiwali Półwy-
sep Krymski Taurowie, Kimerowie i Scytowie, tworząc grupę o nazwie 
Tauro-Scytów, która w III w. p.n.e. zamieszkiwała północną i środkową 
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część Krymu3. W IV w. p.n.e. wybrzeże Krymu zostało skolonizowane 
przez Greków, którzy przybyli tutaj z Azji Mniejszej. W pierwszym wieku 
naszej ery greckie miasta-państwa położone na Krymie musiały podpo-
rządkować się zwierzchnictwu Imperium Rzymskiego. Następcami Rzy-
mian byli Bizantyjczycy, którzy panowali tutaj do XI stulecia.

W pierwszym wieku przed naszą erą opanowali Krym północny 
irańscy Sarmaci4. W IV wieku n.e. przybyli germańscy Ostrogoci, a jeden 
z odłamów tego ludu przetrwał w górzystej części półwyspu aż do XIV 
wieku. W roku 378 n.e. następuje podbój Krymu przez tureckich Hunów, 
wspieranych przez Alanów. W wiekach V i VI Krym został opanowa-
ny przez tureckich Awarów i Turków ałtajskich. W wiekach VII–IX zaś 
należał do państwa Chazarów, po których w latach 894–1090 nastąpili 
tureccy Pieczyngowie.

Około końca XI w. na historycznej scenie Europy południowej poja-
wili się Turcy-Kipczacy (Kumanowie, Połowcy), którzy odegrali decydu-
jącą rolę w dziejach dzisiejszych Turków krymskich. Jeden z odłamów 
Kipczaków osiedlił się na Krymie na stałe i podporządkował sobie zhel-
lenizowane wybrzeże, asymilując w ciągu dziejów nieliczne grupy Tauro-
-Scytów, Gotów, Alanów, Chazarów i Pieczyngów. Ta mieszanina naro-
dowości w wiekach XIII i XIV stopiła się z Tatarami (Mongoło-Turkami), 
którzy właśnie wtargnęli na półwysep. Tak tworzyła się, mocno wymie-
szana etnicznie, podstawa ludności zamieszkującej Krym5 do roku 1944.

W pierwszej połowie XIII wieku (1223–1238) Krym został zdobyty 
przez Mongołów. Jednym ze skutków inwazji było między stworzenie 
podstaw (w wiekach XIII i XIV) do powstania niezależnego Chanatu 
Krymskiego, co nastąpiło w roku 1428. Wcześniej chanat stanowił pro-
wincję Złotej Ordy. W początkach swojego istnienia, w okresie rządów 
pierwszego władcy Hadżi Gireja, Chanat Krymski był lennem polskiego 
króla Kazimierza Jagiellończyka, który pomógł Hadżi Girejowi w uzyska-
niu władzy. W latach 1475–1774 chanat podporządkowany był Imperium 
Osmańskiego6, zaś jego faktyczne istnienie kończy się w roku 1783�. Okres 
panowania rosyjskiego to systematyczne rusyfikowanie półwyspu i usu-
wanie śladów tradycji kultury tatarskiej. Jednakże Tatarzy krymscy zdołali 
na przełomie XIX i XX wieku zorganizować silny ruch odrodzenia naro-
dowego, który był w stanie w roku 1917 wywalczyć niepodległość państwa 
krymskiego. W latach 1917-1920 stosunkowo dużą rolę odegrali w polityce 
krymskiej polscy Tatarzy, stanowiący ówcześnie najlepiej wykształconą 
i najbardziej zeuropeizowaną grupę mieszkańców Krymu. Znaleźli się na 
Krymie na skutek ewakuacji ludności, jaką zarządziły władze rosyjskie 
dla ludności ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w roku 1915 
podczas niemieckiej ofensywy. W roku 1918 polski Tatar, generał Maciej 
Sulkiewicz powołał, działający od od czerwca do października, rząd Re-
publiki Krymskiej i zdołał zorganizować początki państwowości. W roku 
1920 przedstawiciele krymskich Tatarów zgłosili na forum Ligi Narodów 

3 Skoropil V., Odnalezione nowe napisy bosforskie, [w:] IAK, Wyd. 63, 1917, s. 108–120.
4 Tomaszek, Goci w Taurydzie, Brunn 1888. De Baye, Les Gothes de Crime, Paris 1907. Wasiliew A. The Gots in the 

Crimea, Cambridge 1936. Braun F. Ostateczne losy Gotów z Krymu, Petersburg 1890.
5 Spuler Berthold, Golden Orde. Die Mongolen in Rusland 1223–1502 (Złota Orda. Mongołowie w Rosji), Lipsk 1943. 

Kuczyński Stefan, Tatarzy wobec Litwy i Moskwy w drugiej połowie XV wieku, [w:] PEW 1939, Nr I, s. 2–3. Giraybay 
Hamdi, Turk mogol imperatotlugunun mustakil bir ulkesi olan Altin Ordu devletinin tarihcesi ve bu develtin bir ulkesi 
olan Kirim (Dzieje niezależnej prowincji państwa turko-mongolskiego, Złotej Ordy oraz jej prowincji Krymu) Praca 
dyplomowa w Uniwersytecie Stambulskim. Rękopis w Bibliotece Uniwersytetu w Stambule.

6 Soysal (6), s. 15–49. Hammer-Purgstal Józef, Dzieje Chanatu Krymskiego pod panowaniem osmańskim (Geschichte 
des Chanates der Krim unter osmanischer Herrschaft), Wiedeń 1965.

propozycję polskiego mandatu nad Krymem. Nie doszło jednakże do tego 
z powodu zajęcia półwyspu przez bolszewików. W roku 1942 Krym prze-
jęli Niemcy, natomiast w roku 1944, od 18 maja do końca czerwca, półwy-
sep był dokładnie „czyszczony etnicznie” przez oddziały NKWD generała 
Iwana Sierowa, późniejszego oprawcy Polski. Wywózce na Syberię i do 
Kazachstanu i Uzbekistanu podlegli Tatarzy krymscy oraz inne rdzenne 
krymskie grupy etniczne.

Krymscy Tatarzy prowadzili walkę polityczną o powrót do ojczy-
zny od czasów śmierci Stalina i odwilży politycznej w 1956 roku. Po kon-
ferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 
roku połączyli swoje siły z ówczesną sowiecką polityczną opozycją, 
skupioną wokół prof. Andrieja Sacharowa, która oficjalnie monitoro-
wała przestrzeganie praw człowieka w Związku Sowieckim. Tatarzy 
wybrali drogę walki cywilnej, stosując metody „obywatelskiego niepo-
słuszeństwa”, czyli demonstracji, pikiet, plakatowania, odmowy wyko-
nania nakazów administracyjnych. Swoje działania ściśle koordynowali 
z grupą Sacharowa. Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął 
się proces powrotu Tatarów na Krym, który obfitował w nieustanne kon-
flikty zarówno z lokalnymi władzami, jak i miejscową ludnością rosyjską 
osiadłą na półwyspie po 1944 i 1945 roku. Jednym z elementów walki cy-
wilnej o możliwość powrotu był „samozachwat” czyli budownictwo bez 
pozwolenia administracyjnego, którego lokalne władze nie chciały wy-
dawać. W okresie „pieriestrojki” sytuacja krymskich Tatarów zaczęła się 
poprawiać. W ostatnim roku swego istnienia władze sowieckie wyraziły 
zgodę na powrót ludności tatarskiej na Krym oraz na rekompensatę za 
okres zesłania i wysiedlenia. Ten kierunek działań kontynuowały władze 
Republiki Ukraińskiej, pozwalając Tatarom na rozwój osadnictwa i two-
rzenie lokalnych struktur samorządowych, włączając w to szkolnictwo, 
struktury religijne, organizacje samopomocowe.

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku kiero-
waniem i koordynacją ruchu repatriacyjnego zajmowała się Organizacja 
Krymskotatarskiego Ruchu Narodowego, formalnie powstała w 1989 roku, 
na czele z Mustafą Dżemilewem, tatarskim liderem narodowym, więź-
niem sowieckich obozów pracy przymusowej. Po roku 1991 przekształ-
ciła się ona w Medżlis Krymskotatarski wyłaniany przez ogólnotatarski 
Kongres Narodowy. Medżlis ma charakter konstytuanty, jest jednocześnie 
ciałem ustawodawczym i wykonawczym. Na jego czele stoi prezydium 
z przewodniczącym, którym przez cały czas jest Mustafa Dżemilew. Sta-
nowi ciało narodowego samorządu, którego decyzje nie mają charakteru 
państwowo-prawnego. Również nieokreślony jest jego status polityczny 
w ramach Ukrainy. Z jednej bowiem strony jest formalnie nieuznawany 
jako organ władzy samorządu narodowego tatarskiego z cechami wład-
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czymi państwa scedowanymi przez władze republiki, z drugiej jednak 
funkcjonuje jako struktura w ramach kancelarii prezydenta Ukrainy. 

Sytuacja powyższa wynika z tego, że władze ukraińskie nie mogą 
się zdecydować co do ostatecznego statusu Półwyspu Krymskiego. Au-
tonomia Krymu datuje się od okresu międzywojennego, kiedy to 18 paź-
dziernika 1921 decyzją Wszechrosyjskiego Centralnego Wykonawczego 
Komitetu partii bolszewickiej i Rady Komisarzy Ludowych Rosji Sowiec-
kiej utworzono Autonomiczną Krymską Sowiecką Republikę. W latach 
dwudziestych aparat partyjny i państwowy tej autonomii w dużej mierze 
opierał się na tatarskich komunistach i lewicowych narodowcach wspie-
rających bolszewików. Lata trzydzieste, wraz z umocnieniem się władzy 
Stalina, przyniosły coraz większe represje, którymi byli objęci również 
tatarscy komuniści, działacza partyjnego i państwowego aparatu Kry-
mu. Autonomia została zniesiona 30 czerwca 1945 roku, po wysiedleniu 
ludności tatarskiej, oskarżonej o współpracę z Niemcami podczas woj-
ny. Utworzono wówczas Krymską Obłast’ (odpowiednik województwa) 
w ramach Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Sowieckiej. 

W okresie powojennym, na mocy osobistej decyzji Nikity Chruszczo-
wa, 19 lutego 1954 roku Krymska Obłast’ decyzją Rady Najwyższej Związ-
ku Sowieckiego została przekazana Ukraińskiej Republice Sowieckiej. 12 
lutym 1991 roku, dekretem prezydium Rady Najwyższej Związku Sowiec-
kiego, ponownie utworzono Krymską Autonomiczną Republikę Sowiec-
ką, w ramach Republiki Ukraińskiej przemianowaną na Autonomiczną 
Republikę Krym. Obecnie trwa konflikt państwowo-prawny Ukrainy i Rosji 
o półwysep. Rosjanie opierają się na nielegalności decyzji Chruszczowa, 
co podkreślane jest przez wszystkie wydawnictwa na temat Krymu wy-
dawane przez prorosyjskie lobby. Ukraińcy powołują się na prawno-pań-
stwową kontynuację dawnego ZSRS przez współczesną Federację Rosyj-
ską i legalność decyzji RN ZSRS pomimo działań Chruszczowa. 

Według spisu z roku 1989 skład ludności Krymu przedstawiał się 
następująco: ogólna liczba mieszkańców wynosiła 2455900 osób, 
w tym 1688200 Rosjan, 719094 Ukraińców, 51412 Białorusinów, 44201 
Tatarów krymskich, 18666 Żydów, 10840 Ormian, 11802 Tatarów innych 
(nadwołżańskich, syberyjskich, astrachańskich), 3265 Niemców, 3008 
Bułgarów, 2798 Greków, 5994 Polaków, 1032 Cyganów, 898 Estończy-
ków, 898 Karaimów i in. Łączna liczba narodowości objętych spisem 
wynosiła 120, wliczając w to pojedynczych przedstawicieli danej grupy 
etnicznej „narodowości ZSRS”711.

Tatarzy w chwili obecnej stanowią około 10-12 procent całej ludno-
ści Krymu, który liczy ponad dwa miliony mieszkańców. W roku 20038 
dane kolejnego, ostatniego spisu powszechnego ludności Krymu mówiły 
o następującej ilości grup etnicznych i narodowości: 3748 Azerbejdżan, 
8768 Ormian, 1877 Bułgarów, 186 Węgrów, 2795 Greków, 1774 Gruzinów, 
4515 Żydów, 48 Włochów, 544 Kazachów, 142 Kirgizów, 243433 krym-
skich Tatarów. Oprócz tego półwysep zamieszkuje około 1000 Polaków 

7 S. Czerwonnaja,Problem krymskotatarski i współczesna sytuacja etnopolityczna na Krymie, Rocznik Tatarów 
Polskich t. II, Gdańsk 1994, s. 121, przyp. 1.

8 Krym socwietije nacjonal’nych kul’tur, kniga I i II, Symferopol 2003.

i mniej więcej 800 Karaimów. Drugą co do wielkości grupą narodową 
na Krymie są Ukraińcy w liczbie 492227, zaś najliczniejsi są Rosjanie, 
których jest 1180441. Z innych niewielkich narodów i grup etnicznych 
mieszkają na Krymie: Koreańczycy w liczbie 2877 osób, Litwini – 513, 
Krymczacy (Krymscy Żydzi posługujący się językiem tatarskim) – 204, 
Niemcy – 987, Białorusini – 29285, Tatarzy nadwołżańsy – 11090 Tata-
rów nadwołżańskich, Baszkirzy – 728, Francuzi – 8, Romowie (Cyganie 
krymscy) – 1896, Czesi – 749, Estończycy – 210. 

Tak więc Tatarzy są trzecią co liczebności współcześnie grupą 
narodowościową na Krymie. W Autonomicznej Republice Krym funk-
cjonuje 27 narodowych i kulturalno-społecznych organizacji, w tym 25 
oficjalnie zarejestrowanych. Ukazuje się prasa w języku ukraińskim, 
rosyjskim i tatarskim, analogicznie w tych trzech językach emitowane 
są programy w lokalnej telewizji i radiu. W ramach parlamentu Autono-
micznej Republiki Krym Tatarzy krymscy mają swoich posłów, również 
w każdej kadencji któryś z przedstawicieli tatarskiej narodowości wcho-
dzi w skład gabinetu rady ministrów autonomii.

Oczywiście w praktyce politycznej dnia dzisiejszego główną rolę od-
grywają Rosjanie, Ukraińcy i Tatarzy. Każda z tych grup narodowych reali-
zuje swój interes polityczny. Nieco inaczej przedstawiają się na półwyspie 
wpływy gospodarcze poszczególnych nacji. Największym skupiskiem 
ludności rosyjskiej są obecnie obszary południowe, rejon Jałty, Sudaku, 
Ałuszty, a także wschodni z miastami Teodozja i Kercz. Tam, jako w jed-
nym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów dawnego Związku 
Sowieckiego, osiedlani byli emerytowani funkcjonariusze partii, milicji 
i KGB. Z tego powodu jest to najbardziej wsteczna, prokomunistyczna 
i prorosyjska, szowinistyczna część Krymu. Ogólnie rzecz biorąc, ludność 
rosyjska przesiedlana na Krym po roku 1945 rekrutowała się z niższego 
aparatu administracyjno-wojskowego oraz nisko czy wręcz niewykwali-
fikowanych robotników z centralnej Rosji. Nie jest ona zintegrowana ani 
nie posiada w zasadzie innego, poza sowieckim poczucia tożsamości. 
Istotną rolę odgrywa też Sewastopol jako autonomia w autonomii, bo-
wiem port i marynarka wojenna w nim stacjonująca są własnością Fede-
racji Rosyjskiej. W mieście tym istnieje główna baza rosyjskiego nacjona-
lizmu na półwyspie, czy szerzej w południowej Ukrainie. 

Rosjanie próbują również zorganizować na Krymie ruch kozacki, 
którzy historycznie nigdy tu nie istnieli, jeśli nie liczyć tzw. Urus-kazakłar, 
to jest prawosławnych Kozaków walczących w armii chanów tatarskich 
w XVII i XVIII wiekach. Rosyjskie organizacje młodzieżowe staczają 
regularne walki z osadnikami tatarskimi na południowo-zachodnim 
wybrzeżu. Na początku, tj. po rozpadzie Związku Sowieckiego, władze 
rosyjskie próbowały wciągnąć Tatarów w konflikty narodowościowe po-
dobne do konfliktów w Abchazji, Czeczenii czy Górnej Osetii. Podstawą 
ich miałoby być negatywne nastawienie do władz ukraińskich i obietni-
ca zaspokojenia roszczeń tatarskich w ramach Rosji, jako spadkobier-
czyni Związku Sowieckiego. 

Ówczesne tatarskie kierownictwo narodowego ruchu, zwłaszcza 
sam Mustafa Dżemilew, nie dało się wciągnąć w ten konflikt. W odwecie 
rosyjskie władze i organizacje społeczno-polityczne na Krymie próbują 
zdyskredytować Dżemilewa oraz kierowany przez niego ruch narodo-
wy. Atak jest prowadzony z zewnątrz, to znaczy próbuje się podważyć 
wiarygodność i morale członków Medżlisu, a także poprze tworzenie 
wewnętrznej tatarskiej opozycji wobec Dżemilewa, który wspiera jak 
może opcję proukraińską, a w ramach niej proeuropejską. Jest on rów-
nież zwolennikiem świeckiego modelu tatarskiego społeczeństwa. Ro-
syjskie służby usiłują doprowadzić do swoistego „przewrotu pałacowe-
go” wewnątrz samego Medżlisu i obalić Dżemilewa. Powstała dwa lata 
temu partia Milli Firqa (Partia Narodowa) próbuje używać haseł antyse-
mickich oraz odwoływać się do nacjonalizmu tatarskiego wymierzone-
go we współpracę z Zachodem, a także prowadzi kampanię polityczną 
oszczerstw przeciwko Dżemilewowi i powołanemu przez Tatarski Kon-
gres Narodowy ( Kurułtaj) Medżlisowi. 

Z drugiej strony zarówno władze autonomii krymskiej, jak i władze 
ukraińskie lekceważą rodzący się na Krymie problem muzułmańskich 
organizacji fundamentalistycznych. Działa już Islamska Partia Krymu, 
organizacje kierowane z zagranicy jak Taqfir al-Hidżra, Hizb-ul-Tahrir, 

Manifestacj krymskich Tatarów, 2011 r.
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oraz rodzime krymskotatarskie jak np. „Dawet”, niewykluczone, że z in-
spiracji rosyjskich służb specjalnych. O to oskarża Moskwę sam Mustafa 
Dżemilew, który w roku 2009 o mało nie padł ofiarą zamachu ekstremi-
stów. Również krymski mufti, w rozmowie z autorem tego tekstu, jesz-
cze w roku 2006 skarżył się na wręcz prowokacyjną obojętność władz 
miejscowych i republikańskich na działalność organizacji i struktur 
fundamentalistycznych, ich propagandę i próby nadmiernej aktywności 
w życiu politycznym i społecznym Tatarów. Podczas Narodowego Kon-
gresu Tatarów Krymskich 18-21 maja 2009 r., w którym autor niniejsze-
go tekstu brał udział, przedstawiciele Islamskiej Partii oraz struktury ją 
wspierające zaatakowały bardzo ostro samego Dżemilewa i cały ruch 
tatarski, zarzucając im zdradę interesów muzułmańskich. Podobną de-
monstrację urządziła Partia Narodowa (Milli Firqa), żądając ustąpienia 
Dżemilewa i Medżlisu, oskarżając jego przywódców o korupcję, nepo-
tyzm, działalność mafijną. 

W samym Symferopolu milicja ukraińska zapewniała zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi atakami rosyjskich nacjonalistycznych bojówek 
młodzieżowych. Rola tatarskich obywateli Krymu wykracza poza opłot-
ki krymskie. Po pierwsze, niewątpliwie mogą oni stabilizować sytuację 

polityczną zarówno na półwyspie, jak i całej Ukrainie w przypadku 
podjętych przez Moskwę (w dużej mierze proukraińskiej) prób etnicz-
nej destabilizacji. Po drugie, wpływ Tatarów krymskich na rosyjskich 
muzułmanów wydaje się być trudnym do przecenienia. W perspektywie 
najbliższych dwudziestu lub trzydziestu lat władza polityczna w Rosji 
przejdzie najprawdopodobniej w ręce przedstawicieli ludności nierosyj-
skiej, a przede wszystkim muzułmańskiej. Już obecnie wskazują na to 
czynniki demograficzne oraz rozmieszczenie bogactw naturalnych, któ-
re znajdują się przede wszystkim na terytoriach zamieszkałych przez 
nierosyjskie narody federacji. Tatarzy krymscy, jako najbardziej współ-
cześnie europejski naród muzułmański, mogą i najpewniej będą dosko-
nałym pośrednikiem pomiędzy przyszłą, rządzoną przez muzułmanów 
Rosją, a Polską czy Europą. Z powodzeniem mogą być oni również pew-
nego rodzaju łącznikiem z lobby nacjonalistów ukraińskich. Jak dotąd 
tatarscy posłowie do ukraińskiego parlamentu w Kijowie wybierani byli 
z listy „Ruchu”, ugrupowania umiarkowanie nacjonalistycznego i anty-
moskiewskiego. 

Selim Chazbijewicz
■

W domu Dziadków i Rodziców od najwcześniejszych lat bardzo 
przeżywałam i starałam się zrozumieć panującą tam atmosferę religij-
no-społeczną. Dziadek, Ibrahim Smajkiewicz, był imamem wileńskiej, 
największej muzułmańskiej parafii w Polsce, bratem stryjecznym mu-
ftiego Jakuba Szynkiewicza. Mój Ojciec, Ali, pracował w ruchu społecz-
no-oświatowym Tatarów. Był autorem pierwszego podręcznika do czy-
tania Koranu.

Śledziłam i po swojemu interpretowałam ich postępowanie, szcze-
gólnie Dziadka, wobec wszystkich Tatarów, którzy tego potrzebowali. 
Rozumiałam i przeżywałam rewizje i długie przebywanie w więzieniu 
NKWD etapowo Ojca, a potem Dziadka. Pamiętam ich spotkania z bli-
skimi krewnymi, którzy po przeszło dwudziestu i trzydziestu latach 
przybyli z ZSRR, wśród których znajdowali się także przesiedleńcy 
z Krymu.

Byłam świadkiem przeprowadzanych przez Niemców badań ra-
sowych, które miały na celu wykazanie pochodzenia tureckiego Kara-
imów. Bardzo starałam się towarzyszyć Dziadkowi w jego spotkaniach 
z liderami naszego społeczeństwa, a także mniejszości karaimskiej. 
Miałam możność poznania m.in. hachana Seraję Szapszała, osoby naj-
wyższej w hierarchii tejże w Polsce. On to właśnie wprowadził mnie do 
„mini muzeum” w swoim mieszkaniu w Wilnie, na Zwierzyńcu przy ulicy 
Sosnowej. Pokazał mi i omawiał zbiory kultury oraz sztuki tatarsko-ka-
raimskiej. Lubiłam tam przebywać.

Latem 1944 roku razem z rodzicami i siostrą spotkałam się z więk-
szością rodzin inteligencji tatarskiej z Polski, Litwy i dzisiejszej Białoru-
si. Wszyscy oni porzucili swój kraj, uciekając przed ponownym spotka-
niem się z władzą radziecką.

Przypominam sobie nazwiska: CHALECCY, BAJRASZEWSCY, SZE-
GIDEWICZE, SMAJKIEWICZE, BOGUSZEWICZE, MURZICZE, ALJEWI-
CZE, RADECCY, SMOLSCY, SZCZĘSNOWICZE, JAKUBOWSCY, RADKIE-
WICZE, JASIŃSCY, SIOSTRY ROMANOWICZOWNY, CÓRKI GENERAŁA, 
BIJOSZOWICZE.

***
Było to w Frankfurcie nad Odrą. Tam właśnie, w tej wspólnocie Ta-

tarów w wyraźny sposób odczułam swoja tatarsko-polską tożsamość. 
Cóż… i ja marzyłam o Krymie! W tych okolicznościach poznałam zna-
komitą postać Edige Szynkiewicza-Kyrymała. Przybył tam z żoną, Ta-
marą-Emilek de domo Bielakówną ze Słonima. Była to drobna kobietka 
o małych oczkach i ciepłym głosie. Pamiętam ją w kapeluszu z zawinię-
tym rondem, co dodawało jej wdzięku. 

Pan Edigie był rosłym mężczyzną – około 180 cm wzrostu, bru-
netem, z włosami gładko zaczesanymi od czoła do tyłu. Twarz miał 
o nieco wystających kościach policzkowych, oczy lekko skośne ciem-
nopiwne, wydatne usta, głos ciepły, wzrok bystry. Całe godziny spędzał 
na rozmowach z przybyłymi rodzinami. Pamiętam, jak siedział na brą-
zowej skórzanej kanapie, rozprawiając z obecnymi. Popijali przy tym 
ciemne piwo przyniesione z miejscowej niemieckiej kantyny.

Mieszkaliśmy wtedy w barakach na terenie wojskowym. Moje ob-
serwacje rozmów były znikome, miałam wówczas ...naście lat. Rozu-
miałam troskę Edige naszą sprawą, odczuwałam znikomość nadziei… 
Umilałam zebranym ten czas, grając na pianinie. Były to melodie mniej 
klasyczne, a bardziej sentymentalne typu Sorrento, Curtisa i podobne. 
Słuchając tego, widziałam jego łzy.

Nadzieja zawiodła, zbliżał się koniec wojny. Edige, jako absolwent 
Wyższej Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie, podobnie i jak mój Tatuś, 
rozumiał beznadziejność sytuacji oraz kres wszelkich marzeń o ta-
tarskim państwie. Grupa wymienionych powyżej Tatarów, skupionych 
we Frankfurcie nad Odrą, została rozproszona (przeważnie do Austrii 
i Włoch). Potem, nigdy już nie zobaczyliśmy się z nimi. Edige został 
na emigracji w Niemczech, najpierw w strefie okupacji amerykańskiej, 
a potem w Monachium. Tam pracował naukowo na uniwersytecie oraz 
w rozgłośni Radia „Swoboda”. Zmarł w roku 1972.

Tatarzy Krymscy uznali go za swojego bohatera narodowego, 
sprowadzili prochy i pochowali obok grobów wybitnych Tatarów, blisko 
Gasprynskiego – narodowego krzewiciela oświaty Krymu. Odwiedziłam 
jego grób w wąwozie Czufut-Kale obok Bachczysaraju. Nazwisko Kyry-
mał przybrał Edige już podczas pobytu w Polsce. Znaczyło ono „Zabierz 
Krym”. Pod tym nazwiskiem znany jest wśród Tatarów także jako autor 
wielu publikacji narodowych.

Tak się złożyło, że w lipcu tego roku zwiedzając pierwszy raz po 
zjednoczeniu Berlin i Brandenburgię, udałam się ponownie po ponad 
60. latach do Frankfurtu nad Odrą. Jakież było moje rozczarowanie, gdy 
nie zobaczyłam już dawnych budynków baraków. Odnalazłam jednak-
że zapamiętaną za dziecka ulicę, Furstenwalder Poststrasse, a teren 
wojskowy, na którym przebywaliśmy po wyzwoleniu, za czasów NRD 
był w rękach służb specjalnych STASI. Obecnie znajduje się tam zespół 
budynków instytucji rządowej Niemiec, odpowiednik polskiego IPN-u.

Gdańsk, wrzesień 2012 rok
Dżemila Smajkiewicz-Murman

■

Dżemila Smajkiewicz-Murman
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Tę podróż rozpoczynamy od Białegostoku, skąd udać się należy do 
Sokółki – obecnie już miasta powiatowego. Dalsza droga prowadzi do 
sławnych niegdyś, a dziś zapomnianych Krynek. Tutaj obcy samochód 
zaczyna budzić sensacje. Kruszyniany – cel naszej wyprawy – leżą na 
południe od Krynek.

Jak okazuje się, takiej prawdziwej drogi do wsi nie ma, ale jakiś prze-
tarty szlak przecie istnieje, czego najlepszym dowodem mogą być kursu-
jące tu od lat autobusy. Nie było to przyjemne ! Kamienie i piasek uderzały 
o podwozie, koła zapadały się, a silnik jęczał. W końcu jednak włoski Fiat 
pozostający na naszych usługach zdał trudny egzamin pomyślnie.

Kruszyniany rozsiadły się pośród malowniczych wzgórz. Wieś jest 
piękna. Strzechy chałup i stodół wyłaniają się spomiędzy czerwonych 
kiści jarzębin i dorodnych słoneczników. W końcu sierpnia nasz kra-
jobraz nasyca się barwami ciepłymi i mocnymi. Polskie wsie przypo-
minają wówczas malarskie palety, na których zjawia się coraz więcej 
jaskrawej żółci i płomiennej czerwieni.

W Kruszynianach na starych lipach i brzozach złociły się już pierw-
sze jesienne liście. W sadach dojrzewały owoce, a przed domami w ma-
łych ogródkach kwitły zadziwiająco wielkie fioletowe georginie.

Ale przecie nie po to przyjechaliśmy tu z drugiego końca Polski, by 
zobaczyć nadchodzącą jesień. Stanowi ona zaledwie tło tego, co nas tu 
sprowadziło. Przy okurzonej drodze stoją stare chałupy, a nieco na ubo-
czu, poza wielkimi szumiącymi brzozami ukazują się zarysy… I teraz 
ktoś może pomyśleć, że chodzi o sławny dwór, zamek lub kościół. Tym-
czasem pośród tych drzew olbrzymich i złotych kwiatów dziewanny stoi 
w Kruszynianach staropolski meczet.

Dziwne jest nawet skojarzenie owych dwóch słów i to, że w tym 
pejzażu bez reszty naszym, ojczystym, znalazła się budowla zwieńczo-
na złotymi półksiężycami. 

Meczet jest zamknięty, jakby zapomniany, ale właśnie ścieżką 
obok idzie urodziwa, niebieskooka dziewczyna. Pytam ją więc, czy we 
wsi są jeszcze ludzie, którzy w meczecie modlą się... I w ogóle, czy żyją 
tu jacyś potomkowie polskich Tatarów? Odpowiada, że tak, że właśnie 
ona… Muszę mieć głupią minę, bo dziewczyna uśmiecha się i dodaje 
„z pozycji siły”, że tatarskie kobiety słynęły i nadal słyną z urody. Co do 
meczetu, radzi udać się do samego mułły. Idziemy więc w kierunku 
domu przypominającego nieco wiejską plebanię. Jest ganek, skrzypiące 
drzwi, a później obszerna izba, w której zamiast świętych obrazów wi-
szą wersety z Koranu i jaskrawo malowane makaty z buńczukami i na-
miotami ustawionymi na tle purpurowego, zachodzącego słońca. 

Na oknach dojrzewają pomidory, a na gwoździu wisi zielona sutanna 
– służbowy strój pana tego domu. Tymczasem z następnego pokoju wy-
chodzi stary, nieco przygarbiony człowiek. Spoglądamy na siebie z równą 
ciekawością i wnet zawieramy znajomość. Pan Aleksander Bajraszewski 
pełni w Kruszynianach funkcję imama, czyli mułły. Pochodzi ze wschodu, 
z Litwy i posługuje się dziwnym językiem. Kiedyś w domu jego rodziców 
rozmawiano po rosyjsku, później zaczął się uczyć polskiego i tak stało się, 
że stanął gdzieś w środku pomiędzy mową polską i ruską. Wspaniale opo-
wiada splatając ze sobą w niepowtarzalną całość zdania i słowa polskie, 
białoruskie i ukraińskie. Kim jest? Naturalnie potomkiem polskich Tatarów, 
owych sławnych, zasłużonych dla naszej Ojczyzny żołnierzy.

Na mułłę kształcił się w Klecku. Jego dziadowie i pradziadowie, po-
dobnie jak on byli wiernymi sługami Polski i Proroka. 

Idziemy w kierunku meczetu. Mam pewne trudności w zwracaniu 
się do osoby tak dostojnej. Stanowczo forma: „proszę mułły” nie jest naj-
właściwsza. Mówię więc: Panie imamie. Proszę powiedzieć, czy zna pan 
język arabski albo turecki? Niestety, języka przodków nie znali już ani jego 
ojciec, ani dziadek. Pan Bajraszewski potrafi jednak płynnie odczytać nie-
które wersety Koranu, a to już bezpośrednio łączy się z jego zawodem. 

Meczet w Kruszynianach pochodzi z początku XVIII w., jest bu-
dowlą drewnianą i chociaż wieńczą go półksiężyce czyni wrażenie 
zdumiewająco swojskie. Jego główna, dwuwieżowa fasada ma w so-

bie coś z krakowskiej szopki. Liczne przebudowy zmieniły wprawdzie 
nieco pierwotną architekturę budynku, ale odrzucając późniejsze prze-
kształcenia łatwo odtworzyć jak wyglądał jeszcze w połowie XIX w. 
Budowniczy meczetu posłużył się motywami ciesielskimi stosowanymi 
w kościołach i cerkwiach, z tym, że podporządkowano je tutaj nakazom 
religii Mahometa. Jedynie w pękatych kopułach błąkają się- być może- 
jakieś odległe echa architektury Bagdadu czy Samarkandy. 

Imam Bajraszewski nie lubi, gdy ktoś w jego świątyni dopatrzy się 
dwu wież. Jego zdaniem są to po prostu minarety. Istniejące w nich małe 
okienka dają się łatwo otwierać, co umożliwia muezinowi wzywanie wier-
nych na modlitwę. W Kruszynianach jest wprawdzie muezin, ale ponoć sta-
ry i leniwy. Okna minaretów otwiera tylko w piątki i święta – bajramy. Wtedy 
ponad strzechami i stogami słychać jego donośne i monotonne wołanie, 
któremu towarzyszy czasem rechot żab, to znów klekotanie bocianów. 

Przedsionek meczetu jest mroczny, a wydeptana podłoga skrzypi 
dziwnie przejmująco. Pan Bajraszewski informuje, że „tu nadal pantufle 
snimat”. Zdejmujemy więc pantofle i do wnętrza świątyni wchodzimy 
w skarpetkach. Historia tego zapomnianego budynku obfituje w różne 
epizody, radosne i smutne. 

Podczas ostatniej wojny hitlerowcy urządzili w meczecie polowy 
szpital. Na sukiennych matach i dywanach leżeli wówczas pokotem 
ciężko ranni. To było tuż przed wyzwoleniem. Front zbliżał się. Żywi 
i zdrowi nie myśleli wtedy o umierających, lecz o własnym ocaleniu. 
Gdy Niemcy odeszli, w meczecie pośród pokrwawionych bandaży po-
zostali już tylko zmarli. Przez wiele dni szorowano wówczas świąty-
nię gorącą wodą i palono jałowiec. Perskie dywany i makaty zrabowali 
Niemcy. Dziś wnętrze meczetu jest puste i ubogie. Imam siada na stoją-
cej w kącie ławce, pomiędzy ogarkami woskowych świec. Właśnie teraz 
na jego twarzy odnaleźć można owe niezatarte cechy charakterystyczne 
dla rasy, którą reprezentuje. Nad nim w ciemnej ramie wisi zagmatwany 
ornament arabskiego pisma wyrażający nieznany fragment Koranu. 

– Panie imamie! Czy nie zechciałby pan powiedzieć, jaka myśl za-
warta jest w tym pięknie złoconym napisie? Mułła podnosi oczy, patrzy 
na mnie, a właściwie w przestrzeń poza mną, a później mówi: „LAILAHA 
– ILELLAHU – MUHAMED RESIULU ŁAHU”. Brzmiało to jakoś tak i przy-
znać trzeba, że wypowiedziane zostało z dużą wprawą. Ale co oznaczają 
te słowa, które ledwie zdołałem zanotować? Pan Bajraszewski dziwi się, 
że jest ktoś, kto nie zna tak kardynalnej sprawy. Chodzi przecie o to, że 
Allah jest Wszechmogącym Bogiem, a Mahomet jego jedynym Prorokiem. 
Przez niewielkie okienka wpada do wnętrza meczetu zielone migocące 
światło. Słoneczne ruchome ogniki kładą się na kazalnicy zwanej mim-
barem, a nawet wpełzają we wnękę mihrabu, która wskazuje południe, 
a ściślej Mekkę i jest miejscem modłów samego mułły.

Z gospodarzem meczetu rozmawiamy już dość długo. Ja wypytuję 
go o młode lata, tatarskie zwyczaje, a on monotonnie i dokładnie odpo-
wiada na każde z zadanych pytań. Jest człowiekiem mądrym i doświad-
czonym. Z tej rozmowy dowiaduję się, że potomkowie polskich Tatarów 
nie uznawali nigdy wielożeństwa, aczkolwiek – imam mówi to w zaufa-
niu, tak by słów jego nie słyszała moja żona – nie uważali kobiet nigdy 
za stworzenia w pełni dorównujące nam, mężczyznom. Dowiaduję się 
też, że od lat Tatarzy nie używają żadnych słów ani zwrotów w języku 
swoich przodków. W pewnej chwili stary mułła ożywia się i pyta: 

– A czy zwiedziłeś już nasz mizar?
– Nie! Nie wiem nawet, co to słowo oznacza.
– Musisz koniecznie zobaczyć. Mizar znaczy tyle co wasz cmentarz.
Muzułmański cmentarz położony jest w Kruszynianach na piasz-

czystym wzniesieniu, otacza go potężny mur zbudowany z granitowych 
kamieni pozostawionych tu przez lodowiec. Poza tym ogrodzeniem ro-
sną powyginane stare sosny i schnące wysokie trawy, w których mu-
zykuje teraz tysiące polnych koników. Cmentarz przypomina spłowiały 
stary dywan z ledwie dostrzegalnym ornamentem zapomnianych alejek 
i pomników. Są tu zupełnie zarośnięte kwartały, gdzie spomiędzy gąsz-

Wiktor Zin

Malwy i minarety
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czu chwastów wychylają się wkopane w ziemie kamienie o kształtach 
obłych i nieforemnych. Ale obok przy dojrzewającym głogu ktoś powy-
rywał trawy i tam można zobaczyć bardziej wyniosłe i bogate pomniki. 

Każdy cmentarz ma w sobie specyficzny, tylko temu miejscu wła-
ściwy majestat. Cmentarze wiejskie, te bez marmurów i szumnych na-
pisów, potrafią nawet zrodzić w człowieku myśl, że śmierć jest czymś 
równie naturalnym jak narodziny. 

Ten cmentarz był szczególny i wzbudzał dziwne refleksje: Od trzystu 
lat grzebano tu ludzi, których los związał z Polską. Skąd pochodzili? Może 
ze Złotej Ordy, z Krymu, a może z Chanatów Nadwołżańskich? Pozostali 
u nas i służyli nowej Ojczyźnie wiernie, mimo tego, że nie zawsze pozwa-
lano im na wyznawanie swej religii i zachowywanie własnych odrębności. 

Kruszyniany wiele zawdzięczają Janowi III Sobieskiemu, który na-
dał te ziemie umiłowanemu przez siebie pułkownikowi jazdy tatarskiej. 
Szacunek króla dla pana Samuela Murzy Krzeczowskiego datuje się po-
noć od bitwy pod Parkanami, kiedy to pułkownik z narażeniem własne-
go życia ocalił królewskie.

Wszyscy mieszkańcy Kruszynian jeszcze dziś wiedzą, gdzie stał 
otoczony wielkimi lipami dwór sławnego pułkownika, w którym gościł 
kiedyś Jan III Sobieski. Niestety, z tych odległych lat nie pozostał ani 
dom, ani dość długo przechowywane krzesło, na którym siedział król, 
ani nawet miodne lipy. To działo się dawno, w 1688 roku, a zatem bez 
mała trzysta lat temu. 

Ciepły wiatr czesze suche cmentarne trawy, które szepcą i szelesz-
czą wtórując muzyce świerszczy. Najstarsze groby podobne są do pę-
katych łodzi, których dzioby i rufy uformowano z większych, specjalnie 
dobranych kamieni. Podobne pomniki malowałem w Bachczyseraju – na 
Krymie, tylko że tam nie stały one pośród polskich pokrzyw i sosen. Na 
każdym grobowcu widnieją podwójne teksty: najpierw pisane alfabetem 
arabskim, a później polskim. Na każdym kamieniu wyryto lub ustawiano 
półksiężyc. Ale nazwiska zmarłych są nasze, polskie. Abraham Safare-
wicz, Józef Korycki, Mustafa Popławski, Ali Morawski, Achmatowicze, 
Bajraszewscy i wiele, wiele innych jakby wyjętych z kart naszej historii. 
Na niektórych grobach poza wersetami Koranu można przeczytać zatarte 
i ledwie już widoczne napisy polskie: „Śpij męczenniku, po cierpieniach 
i znoju niech twa dusza, z Allachem odpoczywa w pokoju”.

Tymczasem po wsi rozeszła się wieść o przyjeździe tego, co to 
w telewizji rysuje. Przy meczecie zebrali się wnet inni członkowie tej 
dziwnej społeczności, a więc kilku nieufnych wyrostków, szpakowaty 
starszy człowiek o przenikliwym spojrzeniu skośnych oczu i przystojna, 
czysto ubrana kobieta. Stali wokół mułły oczekując naszego powrotu. 
Szedłem pochłonięty dziwnymi myślami, które kłębiły się w głowie i były 
mało uległe. Ta podróż z Białegostoku do Kruszynian przeniosła nas do 
jakiegoś irrealnego świata, który z niepojętym uporem broni się przed 
teraźniejszością, a jeśli nawet przyjmuje ją, to w jakiś szczególny, sobie 
tylko właściwy sposób. Nie wiem czy chodzi tu o sprawy aż chromoso-
mów, czy tylko przyzwyczajeń. Na pewno o jedno i drugie. Ale wiem, 
że napór współczesności posiada zdumiewającą moc. Czy przeciwstawi 
się jemu społeczność w Kruszynianach i sąsiednich Bohonikach? Kto 

wie, czy nie rozmawiałem z ostatnim mułłą? Może bliski jest już dzień, 
w którym muezin po raz ostatni wezwie wiernych na modlitwy?

– Panie imamie! Wasz mizar jest wspaniały, odnalazłem tam wiele 
pięknych pomników, a na nich ileż sławnych nazwisk. Ciekawe, czy we 
wsi żyją jeszcze Koryccy, Popławscy? 

Tu do rozmowy wtrąca się człowiek o przenikliwym spojrzeniu 
skośnych oczu: – Czy żyją? A gdzieżby się podzieli. Starzy wprawdzie 
umierają, ale przecie rodzą się dzieci i jest ciągłość pomiędzy tym co 
przeminęło i tym co jeszcze nie nadeszło. 

Mój nowy znajomy to Aleksander Popławski, rozmawia z wielką 
godnością oszczędzając zbędnych słów. Zauważyłem, że w jego rozu-
mieniu najważniejszą rzeczą jest zachowanie tradycji przodków, w któ-
rej wyodrębnić można dwa elementy: miłości do Ojczyzny i Proroka. 
Pan Popławski biegle pisze alfabetem arabskim i deklamuje z pamięci 
długie wersety Koranu. Swoje umiejętności zdążył już przekazać dzie-
ciom. Siebie uważa za jakiś etap, niemal błyśnięcie gwiazdy na ciem-
nym firmamencie, która zapaliła się po to, by spełniwszy swe posłannic-
two – zgasnąć. Zazdroszczę mu jednego – że tak dokładnie zna historię 
swoich dziadków, pradziadków i tych, którzy byli przed nimi. To cały 
rejestr przodków, którzy leżą tam na cmentarnej górze. 

Tymczasem słońce stanęło na zachodzie, czerwone i wielkie jakby 
zdjęte z makaty nad łóżkiem mułły. Wiejską drogą przejechał ciężki, wy-
ładowany zbożem wóz, a za nim drugi trzeci. 

Zaczęliśmy im dziękować za gościnę i stratę cennego żniwnego 
czasu. Żałowali, że przyjechaliśmy do Kruszynian w zwykły, powsze-
dni dzień. Jakże inaczej przyjęliby nas w „Ramadan Bajram” lub „Kurban 
Bajram”. Wtedy zobaczyć można w Kruszynianach dużo więcej intere-
sujących nas rzeczy. 

Pożegnaliśmy tych ludzi z jakimś żalem, który nie wiedzieć skąd i dla-
czego zjawił się. Obiecałem im przywieźć z Egiptu do ich polskiego mecze-
tu mosiężną lampę, która gdy się wstawi świecę w jej serce – potrafi ma-
lować na pustych nawet ścianach słowa i przykazania Wielkiego Proroka. 

Wiktor Zin
                („Panorama” 19.10.1969 r.)

Fot. Archiwum „PT” (niestety nie są to prace prof. Zina)
■

Meczet w Kruszynianach

Minbar i mihrab w kruszyniańskim meczecie
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WILK I KRaWIEC
(Bajka tatarska)

Szedł sobie drogą krawiec, a z naprzeciwka zbliżał się zgłod-
niały wilk. Podszedł do krawca i kłapnął zębami. Krawiec odezwał 
się do niego:

- Wilku, widzę, że chcesz mnie zjeść. Cóż, nie śmiem sprze-
ciwić się twemu zamiarowi. Pozwól tylko, abym najpierw zmierzył 
cię wzdłuż i wszerz, żeby sprawdzić, czy zmieszczę się w twym 
żołądku.

Wilk zgodził się, choć był zniecierpliwiony: chciał krawca jak 
najszybciej zjeść. A tymczasem krawiec wyciągnął z woreczka że-
lazną miarkę, jedną ręką chwycił wilka za ogon, zaś drugą z całej 

siły zaczął okładać go ową miarką po głowie, tak mocno, że wilk 
padł nieprzytomny. Wtedy krawiec poszedł sobie spokojnie swoją 
drogą.

Kiedy wilk oprzytomniał, pomyślał zmartwiony: „I dlaczego 
zgodziłem się na zdjęcie miary! Nie musiałem przecież zjadać 
krawca całego naraz!”

Tak dumał sobie głodny i głupi wilk, ale było już za późno.

 (Z jęz. rosyjskiego przetłumaczyła 
Agnieszka Wziętkowiak z Asanowiczów)

■

Znane porzekadło mówi, że przysłowia i bajki są mądrością 
narodów. Co zatem można dobrego znaleźć w zbiorze „Baśnie, le-
gendy i podania polskich Tatarów” Selima Chazbijewicza? 

Wiele zawartych tam zaleceń związanych jest z islamem. 
Podkreśla się wagę modlitwy czy dawanie fitre – jałmużny dla 
ubogich. Inne nakazy są o wiele bardziej uniwersalne: należy być 
uczciwym, prawym, wytrwałym. Można powiedzieć, że doceniane 
są wartości, które matki na całym świecie chciałyby wpajać swoim 
dzieciom, niezależnie od religii czy pochodzenia. Z baśni tych wy-
nika także, że gdy człowiek jest dobry, nie powinien tracić nadziei. 
Nawet jeśli jego sytuacja wydaje się beznadziejna, o ile tylko nie 
da się zwieść na manowce, zostanie uratowany od swojego nie-
szczęścia.

Tyle że tych pokus czeka na niego niemało. Jedną z jaskini zła, 
do której Tatar, czy w ogóle muzułmanin nie powinien się zbliżać, 
jest wedle baśni karczma. Tu tak kobieta jak i alkohol potrafią za-
szumieć w głowie nieszczęśnika i skierować go na złe tory.

Upomnień znajdziemy tutaj zatem niemało, ale nie tylko temu 
służą zebrane podania. Chazbijewicz, z oczywistych przyczyn 
bardziej kompilator niż autor przywołanych opowieści, umieścił 
w książeczce także wiele tekstów wyjaśniających genealogię nazw 
tatarskich miejscowości na wschodzie oraz perypetii związanych 

z autentycznymi postaciami historycznymi. Wspomina we wstę-
pie, że opowiadania są adaptacją tego, co sam słyszał od swoich 
bliskich i co Tatarzy od wieków przekazują kolejnym pokoleniom. 
Zostały one tylko dostosowane do odbioru osób spoza kręgu kul-
tury tatarskiej, aby i one mogły łatwo przeczytać i zrozumieć ich 
sens. Dzięki temu w umieszczonym na końcu słowniczku znalazło 
się zaledwie parę haseł, a lektury nie przerywa irytująca koniecz-
ność odwoływania się do przypisów. Tym sposobem zbiór uzyskał 
uniwersalny charakter i będzie on ciekawą pozycją nie tylko dla 
osób związanych z tradycją tatarską. 

Warto również zwrócić uwagę na wydanie „Baśni, legend 
i podań polskich Tatarów”. Twarda okładka z pięknym batikiem, 
dobry papier oraz schematyczne, a świetnie pasujące do treści ry-
sunki Chazbijewicza, dopełniają całości. To interesująca pozycja, 
poszerzająca wiedzę czytelnika na temat duchowości mniejszości, 
obecnej w Polsce od kilkuset lat. A co najważniejsze, jest to este-
tyczna forma jej zachowania dla przyszłych pokoleń.

Marta Minakowska
■

Selim Chazbijewicz, Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów, wy-
dawca: Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijne-
go w RP, wydanie I, stron 80, rok 2012. ISBN 978-83-934341-3-8

Marta Minakowska

Baśnie, legendy i podania polskich Tatarów 

U Macieja, na półce z książkami stoją zdjęcia jego rodziców, siostry 
Tamary, a obok fotografie Jakuba i Szymona Kaczelnika, którego Maciej 
nazywał Munią. Osoby z tych zdjęć, co dzień, przed zapadnięciem nocy, 
spoglądają na Macieja.

Żydowska rodzina Kaczelników była blisko z Konopackimi. Ojciec 
rodziny był farmaceutą. Byli dobrymi sąsiadami. Konopaccy i Kaczel-
nicy często pożyczali sobie różne produkty, wymieniali się różnymi 
rzeczami. Mniejszości religijne w Wilnie lgnęły do siebie. W przypadku 
domu, w którym mieszkali Konopaccy, możemy mówić o domu wielore-
ligijnym (katolicy, muzułmanie, karaimi, żydzi, ewangelicy). 

Munia był rówieśnikiem, przyjacielem i powiernikiem najwięk-
szych tajemnic Macieja. Kaczelnicy mieli także drugiego, młodszego 

syna Jakuba (ur. 1936 r.), nazywanego przez wszystkich „Jakubczykiem”.
Munia to była dobra strona Macieja. O ile Maciej to „łobuziak”, bie-

gający po obcych sadach w celu nielegalnego zaboru kilku jabłek do 
konsumpcji, o tyle Munia, był wyjątkowo stateczny, przykład grzecznego 
chłopca. Bardzo się wzajemnie lubili, płakali, gdy jeden drugiego miał 
opuścić, zabierany wieczorem przez rodziców, po wspólnej zabawie, 
pomimo tego, że mieszkali naprzeciwko siebie. 

W czasie, gdy Wilno zajęli „pierwsi bolszewicy”, Maciej z Munią, 
ulegając bolszewickiej propagandzie, stanęli na balkonie i kreśląc ręka-
mi w powietrzu granice, parcelowali duży przydomowy ogród należący 
do właściciela budynku, kelnera Kowalskiego. Dzielili sprawiedliwie, po 
kawałku dla każdego z sąsiadów. To jedno z nielicznych wspomnień, 

Rafał Berger

O tych, którzy odeszli
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związanych z Munią, które wywołuje u Macieja uśmiech, obok tych, 
związanych z ich wspólnymi zabawami. 

Wkrótce nastąpiła okupacja niemiecka (1941 r.) i Kaczelnicy zostali 
aresztowani. Nagle i bez uprzedzenia dosłownie wyciągnięto ich z domu. 
Maciej był tego świadkiem. W momencie wyprowadzania ich z mieszka-
nia, pani Kaczelnik wcisnęła Maciejowi klucz od ich mieszkania. Rodzinę 
osadzono na terenie byłych koszar wojskowych, a później trafili do getta. 
Maciej starał się ich odwiedzać. Wspomina, jak Konopaccy dostali wiado-
mość, że Kaczelnicy proszą, aby dostarczyć im jakiś tłuszcz, to wtedy Ma-
ciej, przy granicy getta, ostatni raz widział swojego kochanego przyjacie-
la. Kaczelnicy zostali straceni w Ponarach pod Wilnem (obecnie dzielnica 
Wilna), miejscu kaźni Żydów wileńskich (70 000 osób), a także Polaków 
(20 000 osób, głównie inteligencji i żołnierzy AK), Romów i Rosjan [1].

Kilka tygodni później Maciej wziął klucz, który dała mu pani Ka-
czelnik i skierował się w kierunku mieszkania sąsiadów, nie wiedząc, 
że zastanie tam z pozoru niewinny obraz, który będzie powracał bo-
lesnym wspomnieniem przez całe życie. Obchodził mieszkanie, przy-
pominając sobie miejsce wspólnych zabaw, gdy w pewnym momen-
cie wszedł do kuchni i zobaczył na stole niedojedzoną kaszkę, którą 
jadł mały Jakubczyk. W jak dużym pośpiechu nastąpiło te tragiczne 
w skutkach wydarzenie, że nie pozwolono nawet małemu dziecku 
dojeść do końca swojego posiłku. Przed oczami stanął mu obraz za-
płakanego Jakubczyka, na rękach przerażonej matki wyprowadzanej 
z mieszkania wraz z mężem i drugim synem. Maciej wybiegł z miesz-
kania i więcej już tam nie wchodził. Niedojedzona kaszka, wspomnie-
nie, które łamie Maciejowi głos, a słuchaczowi tych wspomnień trud-
no przełknąć ślinę. 

Nie pamiętam dłuższej rozmowy z Maciejem, w której nie wspomi-
nałby Kaczelników. Nienaturalne, tragiczne odejście pięknych, „Bożych 
ludzi” [2], z którym nigdy się nie pogodził.

29 października 1999 roku czytając „Nasz Dziennik” nr 257, Maciej 
ze zdumieniem zauważył, że w tekście Ryszarda Mackiewicza „Palmi-
ry-Ponary, pamięć i zapomnienie” jako ilustrację zamieszczono zdjęcie 
małego uśmiechniętego chłopca, z wiaderkiem i pluszowym misiem, 
podpisane: „Jedno z wileńskich dzieci żydowskich, które zginęło w Po-
narach”. Maciej rozpoznał w nim Jakubczyka! Od razu napisał list do 
redakcji, która zamieściła go w całości 15 listopada 1999 r. Przytoczę 
jego fragment:

„Niech odtąd nie będzie to dziecko anonimowe, niech przynajmniej 
z imienia i nazwiska ożyje w ludzkiej pamięci, zwłaszcza jego krew-
nych, gdzieś w Izraelu, gdzie „Nasz Dziennik” jest cytowany. A krewni 
ci wyemigrowali z Wilna do Palestyny w 1936 roku. To Jakub Kaczelnik. 
Jakubczyk, jak go nazywaliśmy, urodził się w 1936 roku (…) Pojawie-
niem się na świecie Jakubczyk opromienił życie rodziców i braciszka 
Muni, mego rówieśnika i towarzysza zabaw z tamtych szczęśliwych lat 
(…) Za sprawą „Naszego Dziennika” ożyły wspomnienia i te najlepsze, 
i te z takim nie do wysłowienia tragicznym finałem. W istocie, język ta-
kich słów nie zna. Spoglądając na zdjęcie tego żydowskiego dziecka, 
w ogóle próbując uzmysłowić sobie niepojętą grozę holokaustu, jako 
przecież wynaturzenia się naszej cywilizacji, nie sposób również i jego 
nie odnieść do wykładni Jana Pawła II w encyklice „Dives in Miseriocor-
dia” (1980), przypisującej zjawisku postępującej desakralizacji wszelkie 
wynaturzenia i tłumaczącej dzisiejsze lęki egzystencjalne niekoniecznie 
tylko środowisk chrześcijańskich. Takie musi być wiec tło następujących 
słów Papieża: Jest to niepokój związany z samym sensem istnienia człowie-
ka i całej ludzkości – niepokój sięgający jakichś decydujących rozstrzygnięć, 
które zdają się stać przed rodzajem ludzkim”.

Zapytałem kiedyś Macieja, jak to się stało, że w pewnym momen-
cie, w trakcie swoich „zmagań” z tatarskością zaczął poznawać, a nawet 
przyjaźnić się (jak w przypadku poetki Anny Kajtoch [3]), z tak wieloma 
wybitnymi i znanymi postaciami z życia publicznego, ludźmi nauki, kul-
tury, hierarchami Kościoła. Nie chcąc nikogo pominąć, wymienię tylko 
niektórych ludzi pióra: Tytus Karpowicz, Jan Dobraczyński, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Kazimiera Iłłakowiczówna, Tadeusz Nowak Jerzy Hara-
symowicz (również zaprzyjaźniony z Maciejem), który jawnie mówił 
i pisał o swoich tatarskich korzeniach.

Odpowiedział, że zależało mu na podbudowaniu wspólnoty tatar-
skiej autorytetami, luminarzami poezji i prozy polskiej. 

Kazimiera Iłłakowiczówna przyznała, że przydomek „Iłła” nadała 
sobie trochę na wyrost. W liście z roku 1976 pisała do Macieja: „Pana list 
napełnił mnie głębokim zawstydzeniem (…) To całe moje pochodzenie 
od Tatarów jest wymysłem moich bardzo młodych lat, kiedy koniecznie 
chciałam się odróżniać czymś osobliwym. Cierpiałam nad pospolitością 
swego imienia, a pociągało mnie nazwisko, które moim zdaniem miało 
jakiś podźwięk muzułmański. W którejś nowelce Sienkiewicza istnieje 
księżniczka Iłła. Przyswoiłam sobie to imię, zachowałam je w czasach 
uniwersyteckich i dość ogólnie zaczęto nazywać mnie Iłłą również w li-
teraturze. Uważałam się za Iłłę Kazimierę, co teraz u końca mych lat 
wydaje mi się nadzwyczaj bzdurne”. 

Maciej osobiście odwiedzał pisarkę w Poznaniu. Bardzo przychyl-
nie odnosiła się do polskich Tatarów, do jego pasji i zainteresowań. Ce-
niła sobie pierwiastki tatarskie w polskiej kulturze. Z bardziej przyziem-
nych wspomnień związanych z pisarką, szczególnie utkwił mu moment, 
kiedy jadła rosół i dość niezręcznie „radziła” sobie z kawałkiem kurzego 
mięsa. Powiedziała wtedy: „Panie Macieju, gdyby uprzedził mnie pan 
o swojej wizycie, zaoszczędziłabym panu tego prozaicznego widoku”. 
Maciej zawsze podkreśla, że była to kobieta z wielką klasą.

Po jednym z wywiadów, jakiego udzielił Jan Dobraczyński („ Naj-
pierw była tradycja rodzinna. Z linii matki wywodzę się z tatarskiej 
rodziny. Bracia cioteczni mojej matki okazywali wiele charakterystycz-
nych cech tatarskich, upodabniających ich do mego ukochanego bo-
hatera z lat chłopięcych, do Selima Mirzy z wczesnych nowel Sienkie-
wicza”), Maciej napisał do niego, aby uwiarygodnić informację, że po 
kądzieli ma pochodzenie tatarskie. 

Dobraczyński odpisał: „Moja Babka wywodziła się z rodziny Abła-
mowiczów [4]. Abłamowicze, jak się zdaje, od pokoleń byli chrześcija-
nami. Ich gniazdem rodzinnym była Niedźwiadka koło Nowogródka. 

Jakub Kaczelnik z matką i babką ( z tyłu). Wilno 1939 r.
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Związani byli blisko z Domeykami. Po powstaniu 1863 rodzina wywę-
drowała do Krakowa. Bracia cioteczki mojej Matki odznaczali się wiel-
ką odwagą. Włodzimierz Abłamowicz był słynnym dowódcą pociągu 
pancernego „Piłsudczyk” (…) Sprawy tatarskie bardzo mnie interesują” 
(1976).

Z kolei wnuk naszego pisarza Henryka Sienkiewicza, Juliusz, pi-
sał do Macieja: „W 1740 roku mój przodek Michał Sieńkiewicz vel Sien-
kiewicz (…) rzucił mahometanizm, przyjął chrzest i na sejmie w 1775 
roku uzyskał nobilitację przyjęty do herbu „Łabędź”. Od tej pory nazwi-
sko naszej rodziny brzmi pleno titulo – Sienkiewicze (z wymiennym „ń” 
na „n”) herbu „Oszyk-Łabędź” i pod takim hasłem notuje nas Stanisław 
Dziadulewicz w swoim „Herbarzu rodzin tatarskich w Polsce”. Począt-
kowo herb nasz miał proste godło: łabędź przebity trzema strzałami (…) 
Wprowadzenie do godła herbu „Łabędź” strzał tatarskich miało zazna-
czyć tatarskie pochodzenie rodziny…” (1977).

Jarosław Iwaszkiewicz w swoim liście (a była to jedynie znajomość 
listowna) ze Stawiska 17 sierpnia 1977 roku napisał do Macieja: „Ciot-
ka moja (…) uparcie twierdziła, że mamy tatarską krew w żyłach. A (…) 
twierdził, ze jesteśmy Ormianami. Niestety nigdy tą sprawą nie intere-
sowałem się bliżej i mam się za Polaka. Żadnych tatarskich kontaktów 
w moim życiu nie miałem – czego oczywiście żałuję”. 

Jednak pod dedykacją w podarowanej Maciejowi książce „Zaru-
dzie”, autor napisał – „może też Tatar?” 

Ada Wińcza, wybitna znawczyni kultury i świata zwierząt Afryki 
Wschodniej, autorka takich książek jak: „Wspaniali Masajowie”, „Safari 
hatari”, „Opowieści z sawanny i buszu” , pisała do Macieja w jednym z li-
stów, z Kenii: „Rodzina nasza wywodziła się z Tatarów. W herbie mamy 
półksiężyc i trzy strzały. Koledzy i koleżanki w szkole i na uniwersyte-
cie nazywali mnie „Tatarczątkiem”, bo mam tatarskie oczy, włosy i ko-
ści policzkowe. Widocznie bardzo silna jest domieszka tej krwi, jeśli po 
paru setkach lat polsko-litewskiego pochodzenia [pojawia] się raptem 
tatarski osobnik z tatarskimi fizycznymi cechami w twarzy. Jako dziecko 
oskrobywałam mech z nagrobków, na których widać było resztki wyry-
tych arabskich napisów, na cmentarzyku wśród pól, w okolicach Sokół-
ki” (1977).

Badaniami Macieja Konopackiego żywo interesował się zaprzy-
jaźniony z nim Tytus Karpowicz. W roku 1965 pisał do Macieja: „Dro-
gi Przyjacielu!… Niech Pan pisze więcej o tym, głębiej i szerzej!! Mnie 
brak opisu charakteru polskiego Tatara. O ile się zmienił w stosunku 
do orientalnego; duch, ciało; jaki typ w ogóle można nazwać Tatarem 

„klasycznym” – czy istnieje takowy? Niech Pan się prędzej z tym ruszy, 
bo pasja ogarnia mnie, i ja sam się zabiorę do studiowania i prób w tym 
ciekawym temacie”.

I tak przez całe swoje życie tkwi Maciej „w tym ciekawym temacie”. 
Rafał Berger

■
***

(Powyższy tekst jest fragmentem książki zatytułowanej „Maciej Kono-
packi – udręczenie tatarskości”, która niebawem zostanie opublikowana)

***

[1]. Nad Ponarami, gdzie zginęło ok. 100 000 ludzi, była zasunięta zasłona 
milczenia, podobnie jak w przypadku Katynia (ze względu na udział w prze-
śladowaniach kolaboracyjnych oddziałów litewskich). Przez lata o pamięć 
o Panarach walczyła zaprzyjaźniona z Maciejem Helena Pasierbska, pedagog, 
żołnierz Armii Krajowej, więzień Łukiszek w Wilnie, publicysta i dziennikarz 
(członek SDP). Znana przede wszystkim jako autorka publikacji dokumentu-
jących martyrologię Ponar (w jednej z nich umieściła zdjęcie Muni): „Ponary 
– największe miejsce kaźni koło Wilna (1941-1944)”, Warszawa 1993; „Ponary 
i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny w latach 1941-1944”, Ło-
wicz 2005, Założycielka i prezes (do śmierci – marzec 2010) Stowarzyszenia 
„Rodzina Ponarska”, por. http://mariuszromangdy.blogspot.com/2009/11/po-
nary-wilenska-golgota.html; stan na dzień 24.09.2012

[2] Ogromne wrażenie zrobił na nas (na Macieju i mnie) album Moniki 
Bułaj (niezależna fotograficzka, pisarka i autorka filmów dokumentalnych), 
zatytułowany „Boży ludzie. Podróż po kresy Europy” (Olszanica 2011), przed-
stawiający mniejszości etniczne i religijne, stąd użyłem tego określenia będą-
cego tytułem książki.

[3] Kilkudziesięcioletnia znajomość i przyjaźń z Anną i Jackiem Kajto-
chami. Anna Kajtoch nazywała Macieja „Bratem z plemienia”, a on ją „Sio-
strą…”. Anna Kajtoch poświęciła Maciejowi wiersz zatytułowany „Ponad” 
(2008), wspomina także o Macieju w książce „Tamten brzeg”, Kraków 1993, 
s. 207-208

[4] Nazwisko Abłamowicz występuje w „Herbarzu rodzin tatarskich 
w Polsce” Dziadulewicza: „Przodkiem jej był jeden z licznych Abłamów , zapi-
sanych w lustracji 1631-go roku jako trudniących się w Mińsku furmaństwem. 
Pochodzenia zapewne nogajskiego, z jeńców wojennych. Podobnie jak wszy-
scy tatarzy z tej klasy, rodzina omawiana dopiero od roku 1831-go może ko-
rzystać z praw przysługujących wszystkim muślinom litewskim, których wy-
znanie stało się dowodem szlachectwa” (Wilno 1929, s. 33[5]).

Ani wówczas, ani później nie zauważyliśmy, że Rosja zmierza 
ku pełnemu rozpadowi. Całkowite wyzwolenie ojczyzny było dla nas 
odległym marzeniem. Nawet nie myśleliśmy o tym... Dlatego, uwa-
żaliśmy, że jeżeli ma nastąpić dobrobyt naszej ojczyzny, skazanej na 
pozostanie w Rosji, a nasz lud ma osiągnąć odpowiedni poziom cywi-
lizacyjny, to trzeba przede wszystkim działać dla powodzenia rewolu-
cji w Rosji. Wówczas panturkizm nie był objął nas jeszcze wyraziście. 
Właściwie sami nawet nie rozumieliśmy naszej tureckości. Historia 
Krymu, poezja i proza w krymskim dialekcie były tworzone w tej wą-
skiej umysłowości. 

„Uciemiężenie narodu 
tatarskiego w XX w.”
Moja broszura zatytułowana Uciemiężenie narodu tatarskie-

go w XX w. także była produktem tej mentalności. Jeszcze nawet nie 
oznaczyliśmy tego bytu, który planowaliśmy zwać „narodem tatarskim”. 
Na przykład nie wykazaliśmy zainteresowania Krymianami żyjącymi 

w Turcji i w Dobrudży1. Myśleliśmy o naszym narodzie na Krymie i pra-
gnęliśmy wyzwolenia tego ludu spod jarzma tyranii. Nie rozumieliśmy 
jednak wtedy, że w Rosji oprócz nas i społeczności muzułmańskich są 
i inne narody w takiej samej sytuacji i, że w tej „wielkiej sprawie” po-
trzebniejsze dla nas i bardziej istotne od porozumienia się z rosyjskimi 
partiami i rewolucjonistami jest porozumienie z tymi właśnie narodami. 

Moja niewielka, trzydziestostronicowa broszura była napisana 
w tym duchu. broszurze Podkreślałem w niej konieczność powodzenia 
rewolucji i upadku caratu dla naprawy administracji religijnej, przejęcia 
z rąk rosyjskich fundacji religijnych, wzmocnienia naszej oświaty i ten-
dencji cywilizacyjnych. Występowałem nie tylko przeciwko caratowi, ale 
też bezpośrednio przeciw osobie cara. 

Moją broszurę wydałem pod pseudonimem Szehap Nezihi. Są-
dziłem, że dzięki temu środkowi ostrożności nie zostanę złapany. Moja 
myśl szła w następującym kierunku: skoro imiona Szehap Nezihi nie 

1 Dobrudża – region w południowo-wschodniej Rumunii i północno-wschodniej Bułgarii. Główne miasto – 
Konstanca w Rumunii. Obszar, dokąd emigrowali Tatarzy krymscy w okresie represji rosyjskich w XIX w. (przyp. 
tłumacza – A. S.).

Dżafer Sejdamet
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są używane na Krymie, Rosjanie będą sądzić, że broszurę napisał jakiś 
młody Turek ze Stambułu. Tak właśnie przejawił się nasz brak niedo-
świadczenia w szkole rewolucji. 

Tomy Koranu
Wydanie tej skromnej broszury, nie zawierającej żadnego poważ-

nego sensu oprócz wielkich emocji i płomiennej egzaltacji, wywarło 
znaczny wpływ na całą młodzież krymską. Nasze Stowarzyszenie Wa-
tan podjęło decyzję, aby za pośrednictwem jednego z naszych kolegów 
broszurę dostarczyć na Krym. Pojechać miał Abdullah Welid. Aby jego 
misja się powiodła, wymyśliliśmy prosty sposób: z dwóch egzempla-
rzy Koranu usunęliśmy kartki, w to miejsce włożyliśmy 20–30 broszur 
i wszystko razem daliśmy do oprawy. Abdullah Welid zawiesił to wszyst-
ko na szyi jako egzemplarze Koranu i w ten sposób przemycił broszurę 
przez cło w Sewastopolu. W Akmesdżit rozmontował tomy i broszury 
przekazał odpowiednim znajomym. Oni natomiast egzemplarze rozdali 
wybranym uczniom medresy Tatly Diyar w Bakczysaraju oraz godnym 
zaufania nauczycielom.

Czy cel uświęca środki?
Gdy przemyśliwaliśmy nad powtórzeniem tego prostego fortelu, 

zetknęliśmy się z pewną zasadniczą kwestią: mianowicie niektórzy 
z naszych kolegów zaproponowali, aby przygotować w opisany spo-
sób cztery, pięć egzemplarzy Koranu i dać je do przeniesienia przez cło 
w Sewastopolu muzułmańskim podróżnym, kupcom, Ale czy mieliśmy 
prawo, by narażać na niebezpieczeństwo tych ludzi bez ich zgody? Czy 
takie postępowanie byłoby uczciwe? Na to pytanie projektodawcy po-
mysłu stwierdzili: „Cel uświęca środki” – nie przekonało nas to. Mieliśmy 
mocno zakorzenione poczucie wartości religijnych i moralności. Takie 
wytłumaczenie było przeciwne naszej tradycji. Dla nas było nie do po-
myślenia, by iść do celu za pomocą nieetycznych sposobów, kłamstwa 
i pospolitości. Dlatego tylko za pośrednictwem Abdulllaha wysłaliśmy 
dwa tomy Koranu, a w dwa miesiące później za pośrednictwem tego 
samego kolegi powtórzyliśmy całą operację wysyłając na Krym kolejne 
dwa tomy.

Ucieczka ze Stambułu do Paryża
10 kwietnia 1910 r. szedłem do dzielnicy Szehzadebaszy, aby wy-

nająć na odczyt salę w kyraathane Fewzije. Po drodze czytałem ga-
zetę Tanin2 (‘Echo’). Nagle moją uwagę zwróciła mała notatka. Tanin 
pisał, że na liczne prośby ambasadora Rosji Czarikowa3, złożone na 
ręce ministra spraw zagranicznych Rifata Paszy4, wydano policji roz-
kaz, by aresztowała autora broszury Uciemiężenie narodu tatarskiego 
w XX w. Natychmiast wszedłem do sklepu z butami, należącego do 
pochodzącego z Krymu Hadżiego Weliego, w dzielnicy Direklerarasy5. 
Zawoławszy jednego z chłopców pracujących w sklepie wysłałem go 
na uniwersytet, aby poprosił Czelebiego Dżihana i tych z naszych ko-
legów, których Dżihan znajdzie, aby jak najszybciej przyszli do kafa-
ny Meydan. Było to ocienione wysokimi drzewami miejsce, położone 
w pobliżu wejścia na Targ Bukinistów w dzielnicy Bejazyt. Wkrótce 
zjawili się Czelebi Dżihan, Ahmet Szukru i Abdurrahim Sukuti. Po-
kazałem im gazetę. Nie wstrząsnęła mną ewentualność aresztowa-
nia lecz to, że w myśl postanowień kapitulacji6 zostanę przekazany 
konsulatowi rosyjskiemu. Tego się bałem. Ta ewentualność, do której 
wcześniej nie przywiązywaliśmy wagi i o której nie myśleliśmy, sta-

2 Tanin – gazeta wydawana w okresie 1908-1925 przez Husejina Jalczyna, Tewfika Fikreta i Husejina Kazyma, 
uważana za czasopismo reprezentujące poglądy Stowarzyszenia „Jedność i Postęp” (przyp. tłumacza – A. S.). 

3 Czarikow, Nikołaj V., książę – ambasador Rosji w Stambule w okresie 29.VII.1909-20.IV.11912 (przyp. tłumacza – A. S.).
4 Rifat Pasza (dyplomata osmański, ambasador w Atenach (1898-1908), w Londynie (1908-1909), w Paryżu (1911-

1914), min. spraw zagranicznych (1909-1911), niechętny młodoturkom (przyp. tłumacza – A. S.).
5 Direklerarasy – dzielnica w starej części Stambułu, po stronie europejskiej (przyp. tłumacza – A. S.).
6 Kapitulacje – układy, począwszy od XVI w. zawierane pomiędzy mocarstwami europejskimi a cesarstwem 

osmańskim, przyznające rządom europejskim znaczne przywileje. Przywileje owe, określane początkowo na 
zasadach wzajemności, w miarę postępującego upadku cesarstwa osmańskiego, działały wyłącznie na korzyść 
państw europejskich (przyp. tłumacza – A. S.).

wała się teraz rzeczywistością. Zrozumieliśmy, że pseudonim Szehap 
Nezihi nie uratuje mnie. 

Po krótkiej naradzie wspólnie zadecydowaliśmy, że:
- Nie wrócę do pokoju, który wynajmowałem w pensjonacie Dże-

lala Korkmazowa.
- Natychmiast postaram się o wizę w konsulacie austriackim i wy-

jadę do Paryża.
- Dopóki koledzy nie załatwią moich spraw paszportowych i wizo-

wych, będę się ukrywał na piętrze nad sklepem z butami u Bekirzadego 
Hadżiego Emira Hasana Efendiego naprzeciw Nowej Poczty.

Zadecydowaliśmy, że pieniądze na moją podróż znajdzie Beki-
rzade Hamdi, nasz kolega, członek Stowarzyszenia Watan. Hamdi, 
którego ojciec przebywał naówczas na Krymie, poszedł do swojej mat-
ki, opowiedział o konieczności ucieczki i poprosił o pieniądze. Matka, 
która pomyślała, że to właśnie Hamdi chce uciec, przestraszyła się 
i odmówiła. Wtedy on, aby przekonać matkę, że nie o jego uciecz-
kę chodzi, dokonując ablucji7 przysiągł na Koran, przekonał matkę 
i otrzymał pieniądze.

Razem z Hamdim i Ahmedem Szukru poszliśmy do sklepu Tiring 
na Koprubaszy8 i tam kupiliśmy dla mnie, teraz nawet nie wiem, w jakim 
celu, czarny surdut. Ubrałem się w sklepie. Abdullah Welid załatwił spra-
wy paszportowe a Abdurrahim Sukuti przyniósł moje bagaże. Koledzy, 
nie wiadomo dlaczego, niemalże zmuszali mnie, żebym zabrał do Pary-
ża nawet koc i poduszki. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak bardzo uciążliwą 
rzeczą w długich podróżach są zbędne bagaże. Wsiadłem do nocnego 
pociągu odjeżdżającego do Europy. Ostatnią pożegnalną rozmowę z ko-
legami odbyłem w pokoiku nad sklepem. Na dworzec mieli pójść ze mną 
tylko Abdullah Welid i Abdurrahim Sukuti. Czelebi Dżihan nie wytrzymał 
i też przyszedł. Uściskaliśmy się i tak oto opuściłem Stambuł pośród go-
rących i serdecznych życzeń przyjaciół. W tej sytuacji nie wiem dlacze-
go, jadąc do Europy nie założyłem kaszkietu lecz wyruszyłem w podróż 
mając nadal na głowie kołpak.

W Paryżu
Poprzez Austrię i Szwajcarię dotarłem do Paryża. Miałem adres 

doktora Nuriego, który pochodził z Dobrudży, a studiował natenczas 
w Paryżu. Noc spędziłem w Hotel des Etrangers w Dzielnicy Łacińskiej. 
Wczesnym rankiem dorożką pojechałem do domu doktora Nuriego. Do-
wiedziałem się, że ten dwa dni wcześniej opuścił Paryż, dowiedziawszy 
się o śmiertelnej chorobie swego ojca. Wróciłem do hotelu. W ten spo-
sób jedyna moja nadzieja rozwiała się. Poza tym pieniądze, których i tak 
miałem mało, stopniały z powodu długiego kursu dorożki. Tak bardzo 
się tym przejąłem, że nigdy tej nieprzyjemnej sytuacji nie zapomniałem, 
i już nigdy nie przyszło mi łatwo wsiadać w Paryżu do dorożki. 

Moja francuszczyzna była bardzo słaba. Prawie nie rozumiałem Pa-

7 ...dokonując ablucji... – aby wziąć Koran do ręki należy być w stanie czystości, stąd konieczność dokonania 
rytualnej ablucji. (przyp. tłumacza – A. S.).

8 Koprubaszy – nadmorska dzielnica Stambułu (część starego miasta), obok mostu Gala ta (przyp. tłumacza – A. S.).

Krymscy Tatarzy na starej pocztówce
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ryżan; mówili szybko ze specyficznym akcentem, skracali słowa. Pierw-
szym budynkiem, który poznałem i zwiedziłem, był wspaniały gmach 
Sorbony. Już wcześniej wiedziałem, jak wielka jest kultura i cywilizacja 
francuska. Jednak po ujrzeniu Sorbony mój podziw dla Francji podwoił się. 

Tego dnia przysiadłem na skwerze Cluny koło Sorbony i zagłębi-
łem się w rozmyślaniach, co dalej czynić. Pierwszą rzeczą było pilne 
znalezienie pokoju i poinformowanie rodziny o adresie. Pieniędzy mia-
łem mało. Do nadejścia pieniędzy od ojca, musiało mi wystarczyć to, 
co aktualnie posiadałem. Nie mogłem pozostać w tym hotelu. Na noc 
zamknąłem się w pokoju i nigdzie nie wyszedłem..

Spotykam w Paryżu tureckich studentów
Następnego dnia wstałem wcześnie rano i spytałem w recep-

cji, gdzie mogę znaleźć tureckich studentów. Powiedziano mi, abym 
poszedł do kawiarń Soufflot i Voltaire. Trochę powłóczyłem się po 
mieście i poszedłem do kawiarni, zacząłem czekać. Wkrótce weszło 
dwóch młodych ludzi, rozmawiali po turecku. Podszedłem do nich, za-
częliśmy rozmowę. Poprosiłem, aby pomogli mi znaleźć pokój. Wnet 
wspólnie znaleźliśmy pokój niedaleko Sorbony, na ulicy Sommerard. 
Był to mansardowy pokój z jednym oknem, na najwyższym, szóstym 
piętrze małego hoteliku. Natychmiast przeniosłem bagaże. Pierwszym 
moim zakupem stał się czajniczek do zaparzania herbaty i maszynka 
spirytusowa. Raz dziennie jadłem posiłek, wieczorami zadowalałem 
się herbatą. 

Nowo poznani koledzy z uniwersytetu pokazali mi jadłodajnie, do 
których chodzili studenci, poinformowali mnie także, że jeżeli się kupi 
od razu 20 biletów, to uzyskuje się rabat. Postępując według tych wska-
zówek jakoś zorganizowałem sobie życie. 

W tych czasach Stowarzyszenie „Jedność i Postęp” wysyłało do Pa-
ryża wielu osmańskich studentów. Było tu kilkuset studentów Turków, 
Greków, Ormian i Żydów i przedstawicieli innych narodów zamiesz-
kujących Turcję. Zorganizowani byli w Stowarzyszeniu Studentów 
Osmańskich (‘Osmanly Talebe Dżemijeti’). Mieściło się na ulicy Mon-

sieur le Prince pod nr 1. Chodziłem tam często, czytałem przychodzące 
ze Stambułu gazety i czasopisma. Przeważnie to ja rozcinałem strony 
magazynów, rzadko zdarzało mi się kogoś spotkać. 

Najtrudniejsze dni tego pierwszego ważnego w moim życiu prze-
łomu przeżyłem w hotelowym pokoju. Nie miałem komu się poskarżyć, 
nie nadchodziła odpowiedź na list, który wysłałem do ojca, nie mogłem 
kupić książek, nie mogłem wynająć nauczyciela języka. Bojąc się, że 
zostanę bez funduszy nie wchodziłem nawet do kawiarni, przesiady-
wałem tylko w ogólnie dostępnych parkach i skwerach. Szczególnie jak 
ten – skwer Cluny, blisko mego hotelu. Ciągle rozmyślałem. 

Najtańszy sposób nauki francuskiego
Słabo znałem francuski, a nie miałem pieniędzy, aby brać lekcje. 

Ale znalazłem tani sposób nauki. Codziennie kupowałem gazetę, ze 
słownikiem w ręku czytałem ją pięć, dziesięć razy, a nowe słówka zapi-
sywałem w zeszycie i uczyłem się ich na pamięć. 

W hotelu nikt się mną nie interesował. Oczywiście ktoś taki jak 
ja, biedny, właściwie nie wiadomo kto, nie wiadomo, czym się trudnią-
cy, w kołpaku na głowie, sprawiający wrażenie osoby konserwatyw-
nej i bez ogłady, nie mógł wzbudzić niczyjego zainteresowania. Poza 
tym ja również nie szukałem okazji, aby nawiązać kontakt z osobami 
w hotelu.

Zrobiło się ciepło, niektórzy zaczęli baczniej mi się przyglądać, 
czułem się skrępowany, Chciałem wyrzucić kołpak, który tkwił ma mej 
głowie. Niestety był problem pieniędzy9. W niektóre dni, nie wycho-
dząc nawet na posiłek, rano, w południe i wieczorem oszukiwałem 
organizm herbatą. Bardzo smakowały mi bagietki. Cóż, z nich dla 
oszczędności też musiałem zrezygnować. Kupowałem więc przece-
niony, nieświeży chleb.

Pieniądze od ojca 
Dni mijały, od przyjazdu upłynęły prawie dwa tygodnie, od kole-

gów ze Stambułu otrzymałem już kilka listów, a od ojca nie było żadnej 
wiadomości. Ewentualność, o której dotychczas nie myślałem, pew-
nego dnia zabłysła jak błyskawica w mej głowie i wstrząsnęła mną: 
„A jeżeli ojciec, bojąc się rosyjskich urzędów nie wyśle mi pieniędzy?..” 
Kilka dni spędziłem rozmyślając o tej gorzkiej ewentualności. Pewne-
go dnia pod wieczór, gdy zatopiony w myślach przyszedłem do hotelu, 
portier wręczył mi list od ojca. Jednym susem wbiegłem na szóste pię-
tro. Przeżywałem chyba jedną z najbardziej pełnych niepokoju chwil 
w życiu. List napisał przybrany syn mego ojca Kose Mustafa. Pisał, że 
są zdziwieni moim pobytem w Paryżu, że ojciec jest zasmucony fak-
tem, iż wyjechałem bez jego akceptacji, że natychmiast po otrzymaniu 
ode mnie listu, pojechał do Bakczysaraju, i że wysyła mi sto rubli. Da-
lej dodawał, że dopiero po powrocie ojca z Bakczysaraju poinformuje 
mnie, jaka jest jego wola odnośnie mego pobytu w Paryżu i czy będzie 
mi wysyłał pieniądze... 

W dwa dni później listonosz, który wdrapał się do mnie aż na szó-
ste piętro, wręczył mi pieniądze. Byłem uratowany. Jednakże w żaden 
sposób nie mogłem zrozumieć, po co ojciec pojechał do Bakczysaraju, 
dlaczego tak bardzo sprzeciwia się mojej nauce w Paryżu i, zwłaszcza 
dlaczego tak waha się co do wysyłki pieniędzy. Na razie pieniądze nade-
szły, ale moja przyszłość była nadal pod znakiem zapytania.

Musiałem oszczędnie gospodarować funduszami, które otrzy-
małem. Mimo to, znalazłem mieszkającą na Boulevard St. Michel na-
uczycielkę dająca prywatne lekcje i zacząłem uczyć się francuskiego. 
Uczyłem się dzień i noc. Nie opuszczałem żadnej okazji, aby mówić po 
francusku, albo przynajmniej przysłuchiwać się rozmowom. W ten spo-
sób w krótkim czasie mój francuski poprawił się. Mogłem już czytać 
gazety prawie bez zaglądania do słownika.

9 Niestety, był problem pieniędzy... – autor wspomnień nie może zdobyć się na wyrzucenie niestosownego w Paryżu 
kołpaka, bo według obyczajów wschodnich rzeczą niestosowną byłoby pozostać bez nakrycia głowy, nie ma zaś 
pieniędzy na kupno europejskiego nakrycia głowy (przyp. tłumacza - A. S.).

Krymski Tatar na starej pocztówce
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Napoleon i francuski robotnik
Pewnego pięknego majowego dnia jak zwykle siedziałem na skwe-

rze Cluny, rzucałem ptakom okruchy chleba, obserwowałem spaceru-
jących. Przysiadł się do mnie robotnik, zaczęliśmy rozmawiać. W pew-
nym momencie rozmowa zeszła na temat Napoleona. Powiedziałem, 
że podziwiam jego geniusz oraz szacunek i miłość, jakie pozyskał dla 
Francji. Twarz robotnika nagle poczerwieniała, oczy się roziskrzyły 
i podnieconym głosem rzekł: „Jego geniusz, tak, jego geniusz... ten nisz-
czycielski geniusz, ileż on kosztował ludzkość i Francję... Czy pojmie 
pan, że Napoleon wyrwał rewolucję francuską z jej naturalnego biegu 
i zdradził ją?” Mówił w uniesieniu, poniewierał Napoleona. Słowa, które 
wypowiadał ten lewicowy francuski robotnik na temat historii Francji, 
słowa, które usłyszałem po raz pierwszy, wstrząsnęły mną i zmusiły do 
przemyśleń. Miałem chyba wówczas w ręku gazetę Le Journal. Robot-
nik wskazując na nią, rzekł: „Zamiast czytać gazetę sprzedawczyków 
i kłamców, poczytałby pan lepiej L’Humanite”. Porozmawialiśmy jeszcze 
chwilę i pożegnaliśmy się. Gdy wracałem do siebie, kupiłem L’Humanite 
i w ten sposób zacząłem powoli rozumieć krytykę i analizy, jakie nad 
polityką międzynarodową prowadziła Francuska Partia Socjalistyczna 
i jej historyczny, wybitny przywódca Jean Jaurès.

Pierwsze spotkanie z socjalistami

W kilka dni później przeczytałem w L’Humanite, że w Dzielnicy Ła-
cińskiej, na ulicy Dantona w Societé des Savants odbędzie się mityng. 
Poszedłem tam. Przez trzy godziny słuchałem rożnych mówców i dys-
kusji. Była to dla mnie ważna okazja: z jednej strony słuchałem żywego 
języka francuskiego, z drugiej – mogłem analizować, jak Francuzi spie-
rają się w poważnych sprawach społecznych. Zauważyłem, że w zgro-
madzeniu biorą udział także rosyjscy inteligenci, a także żydowscy – 
przemawiający po rosyjsku, a których wygląd zdradzał, że pochodzą 
z Rosji. Rozmawiali miedzy sobą gorączkowo, bardziej egzaltowanie niż 
inni. Zauważyłem też kilku młodych Ormian.

„Rząd rosyjski albo imperium knuta”

Wychodząc z Societé des Savants zauważyłem, że obok wejścia 
sprzedają publikacje Francuskiej Partii Socjalistycznej i gazetę L’Hu-
manite. Kupiłem antycarską broszurę prof. Seignobosa10, zatytułowa-
ną: „Rząd rosyjski albo imperium knuta”. Autor brał w obronę Polskę 
i kraje bałtyckie. Dzięki tej publikacji poznałem Seignobosa – najsłyn-
niejszego podówczas francuskiego historyka doktryn politycznych. 
Dziełko to dało mi gruntowną wiedzę o powstaniu Rosji, jej rozkwi-
cie, sprzecznościach społecznych i walce narodów ciemiężonych 
przez carat. W nocy przeczytałem całą broszurę, a następnego dnia 
rozpocząłem pracę nad jej przekładem. Wyszła z tego 96-stronico-
wa książeczka, nasz przyjaciel Hamdi Bekirzade (Ataman11) wydał ją 
później w roku 132812 w Stambule w drukarni Dżihan, pod inicjałami 
H. Z. W lekturze broszury oczywiście przyciągnęła moją uwagę kwe-
stia ciemiężonych Tatarów i innych ludów muzułmańskich. Nie do 
końca jednak zdawałem sobie wówczas sprawę, dlaczego tak jest. 
Zresztą, publikację uznałem za ważną bardziej ze względu na jasno 
przedstawioną carską tyranię niż z powodu opisu ucisku więzionych 
w Rosji narodów. Walka rosyjskich rewolucjonistów z caratem podnie-
cała mnie, a przedstawiona przez autora obrona wolności i ideałów 
rewolucji całkowicie mnie satysfakcjonowała. Dziełko kończyło się 
zdaniem: „Nawet car już wierzy, że absolutyzm nie potrwa już długo, 

10 Seignobos, Charles (1854-1942) historyk francuski, autor ważnych prac z zakresu francuskiej i europejskiej historii 
i cywilizacji (przyp. tłumacza – A. S.).

11 (Ataman) - w nawiasach autor wspomnień niekiedy podaje nazwiska, które wspominane osoby przybrały 
w wyniku dekretu Ataturka (1934 r.) o nazwiskach. Przedtem mieszkańcy Turcji posługiwali się jedynie imionami, 
przydomkami, patronimikami i rozległą tytulaturą (przyp. tłumacza – A. S.).

12 Data 1328 podana jest wg kalendarza muzułmańskiego. Według systemu europejskiego – rok 1910/11 (przyp. 
tłumacza – A. S.).

tyrania umrze, to prawo natury...” To był nasz cel. Broszura tę wiarę 
utwierdzała i to mi wystarczało. 

Dni mijały mi w pracy nad broszurą i na nauce francuskiego. 
W niedziele spacerowałem pośród bukinistów nad brzegiem Sekwany, 
odwiedzałem po raz kolejny niewielkie ale zawierające cenne zbiory 
muzeum Luxembourg, moje ulubione muzeum w Paryżu. Przesiadywa-
łem godzinami rozmyślając w ocienionych alejach Ogrodu Luksembur-
skiego. Czekałem na decyzję ojca, to była moja największa obawa. 

Kto mnie zadenuncjował 
w ambasadzie rosyjskiej

W tych dniach otrzymałem od Czelebiego Dżihana list ze Stam-
bułu. Opisywał, co było przyczyną mojej ucieczki. Otóż przypadek 
rozwiązał tę zagadkę: jeden z naszych przyjaciół –Abdulhakim Hilmi 
chciał wynająć pokój nad pewną kyraathane w dzielnicy Diwanjolu. 
Gdy wszedł do pomieszczenia, ujrzał na stole notatki sporządzone po 
rosyjsku, wziął je i rozpytał, kto wcześniej zajmował pokój. Dowie-
dział się, że był to azerbejdżański dziennikarz Mehmet Szahtatinski. 
Papiery pozostawione na stole były brudnopisem donosu do ambasady 
rosyjskiej na temat „Uciemiężenia narodu tatarskiego w XX w.”. Stary 
Szahtatinski czasami zachodził do pensjonatu Dżelela Korkmazowa. 
I Dżelal i jego żona współczuli mu, ale dawało się wyczuć, że mu nie 
ufają. A ja, gdy wyszła drukiem moja broszura, jeden egzemplarz jemu 
także podarowałem. 

Abdulhakim Hilmi i jeszcze dwóch kolegów przekazali policji brud-
nopis donosu. W rezultacie przeprowadzonego śledztwa, władze turec-
kie wezwały Mehmeta Sahtatinskiego do opuszczenia Turcji. Wkrótce 
wyjechał do Rosji. 

Ja ze swej strony zawsze wspominałem Szahtatinskiego z pew-
nego rodzaju wdzięcznością. Przecież, gdyby nie jego donos, kto wie, 
może nie pojechałbym do Paryża, może nie dane byłoby mi korzystać 
z wiedzy Zachodu.

Wreszcie nadszedł z niecierpliwością oczekiwany list od ojca. Pi-
sał, że co miesiąc będzie mi wysyłał sto rubli, upominał, abym pilnie 
się uczył, i starał zostać wartościowym człowiekiem i nie zboczył na 
złą drogę. Oznaczało to, że mogę już swobodnie, bez niepokoju o co-
dzienną egzystencję, tak jak pragnąłem, oddać się nauce. Moja miłość 
i szacunek wobec ojca wzrosły niepomiernie. 

Abdurrahim Sukuti w Paryżu
Około dwóch tygodni po otrzymaniu listu od ojca nieoczekiwa-

nie przyjechali do Paryża Abdurrahim Sukuti i niejaki Abdullah z Ak-
mesdżit. Abdurrahim zamieszkał u mnie, a dla Abdullaha znaleźliśmy 
pokoik. Obydwaj przyjechali studiować, obydwaj rzucili się w to życie 
bez zapewnienia sobie wcześniej materialnego wsparcia ze strony 
rodzin.

Abdullah w niedługim czasie wrócił na Krym. Abdurrahim – nie 
otrzymał pieniędzy obiecanych przez starszego brata. On jednak był 
młodym człowiekiem spragnionym wiedzy. Pragnął, godząc się na 
wszelkie trudności, pozostać w Paryżu, nauczyć się francuskiego 
i ukończyć na Sorbonie historię i literaturę.

Kertikian ze Stambułu

Abdurrahim, niestety był bardzo wątły, cierpiał na żołądek. Natych-
miast po przybyciu do Paryża rozchorował się. Znałem pewną aptekę, 
kilka razy obok niej przechodziłem, w oknie wisiał napis „Tutaj mó-
wią po turecku”. Przypomniałem sobie to miejsce, poszedłem po radę. 
Chciałem, żeby mi ktoś powiedział, co dolega memu przyjacielowi, 
chciałem też znaleźć lekarza. W aptece spotkałem młodego, pracowi-
tego, inteligentnego Ormianina. Nazywał się Kertikian. Zainteresował 
się moją prośbą, zapytał, w jakim celu przyjechałem do Paryża. Powie-
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działem mu, że uczę się francuskiego i chcę wstąpić na prawo. Wtedy 
rzekł, że chciałby ze mną szerzej porozmawiać, opowiedział, że oprócz 
pracy w aptece studiuje na prawie. Dał kilka leków dla Abdurrahima, 
zaznaczył, że gdyby dolegliwości nie ustąpiły, znajdzie lekarza. Może 
bardziej, niż lekarstwa, Abdurrahimowi pomogła wiadomość, że jest 
pewien Ormianin, który pracując w aptece równocześnie studiuje. To go 
zmobilizowało. W każdym razie następnego dnia był zdrów.

Dzień, dwa dni później wstąpiłem do Kertikiana. Wnet zaprzy-
jaźniliśmy się. Szukał wyjścia dla rozwiązania moich trudności. Mia-
łem studiować prawo. Chciałem, zanim zaczną się wykłady, poczytać 
podręczniki, przygotować się do studiów. Kertikian w aptece cały czas 
pracował na stojąco, była to praca męcząca, nocami zasypiał nad pod-
ręcznikiem. Znalazł następujące wyjście: wieczorem miałem przycho-
dzić do niego, on zaś miał mi referować tematy z książek, w ten sposób, 
jak mówił, on nie będzie zasypiał nad książką, a ja – raz – podciągnę 
się z francuskiego, dwa – przygotuję się do studiów. Tak też zrobiliśmy, 
i obydwaj bardzo skorzystaliśmy z tego systemu. 

Kertikian był żonaty, miał córeczkę, mieszkał w Dzielnicy Łaciń-
skiej w niewielkiej kamienicy. Jego żona była Francuzką, pamiętam ją 
jako kobietę o bardzo dobrym sercu. Wnet zaprzyjaźniłem się z całą ro-
dziną, a przyjaźń ta przetrwała bez wstrząsów całe lata...

Kertikian skłaniał się ku socjalizmowi, stał w opozycji do taszna-
ków13, był liberałem o zdecydowanych poglądach. Za jego pośrednic-
twem poznałem Wartana – młodego poetę ormiańskiego. Ten – był zde-
cydowanym ormiańskim narodowcem. Głodny, obdarty, studiował język 
i literaturę francuską, dniami i nocami pisał wiersze po ormiańsku. Ker-
tikian mówił, że posiada wyjątkowy talent, lubił go, współczuł mu, ale 
w żaden sposób nie mógł się z nim porozumieć. Kertikian był wrogiem 
fanatyzmu, zawziętości, zemsty. Twierdził, że nic dobrego z takich po-
glądów nie może wyniknąć. 

W końcu nadeszły niewielkie pieniądze od starszego brata Ab-
durrahima. Znaleźliśmy mu pokój przy pewnej robotniczej rodzinie, 
zamieszkałej przy jednej z najtańszych ulic Dzielnicy Łacińskiej. Abdur-
rahim wprowadził się i zaczął pracować nad swym francuskim.

Ja natomiast, ponieważ popsuły się moje dobre stosunki z nauczy-
cielką z Boulevard Saint Michel, zacząłem pobierać prywatne lekcje 
w, jeśli dobrze pamiętam, szkole Pigier. Szkoła ta znajdowała się w Ri-
voli, a była prawie równorzędna ze szkołą Berlitz. Abdurrahim także 
przez pewien czas uczęszczał do Pigiera. Wykonywałem i przynosiłem 
na lekcje rożne ćwiczenia z prośbą, by nauczyciel tylko je sprawdzał. 
Nie chciałem na lekcji dużo czytać i analizować tekstów. Ale nauczyciel 
i tak, podobnie, jak moja poprzednia nauczycielka, twierdził, iż moje 
wymagania wykraczają poza limit godziny lekcyjnej.

Madame Deprès

 Po ulokowaniu Abdurrahima także i ja wyprowadziłem się z hote-
lu. Przeniosłem się do pokoju, który wynająłem u Madame Deprès na 3, 
rue l’Estrapade. Staruszka wkrótce mnie polubiła. Godzinami opowia-
dała mi o swych zmartwieniach, o swojej przeszłości. Wciąż wspomina-
ła śmierć męża w czasie wojny 1870 r. i przy każdej okazji analizowała 
wrogość pomiędzy Francuzami a Niemcami. Napoleona – ubóstwiała, 
republikę i republikanów zawsze ostro krytykowała, niemalże odczuwa-
ła przyjemność określając ich jako złodziei i bezbożników. Nie spotka-
łem pośród Francuzek już nigdy kobiety tak szczerze zainteresowanej 
polityką. Raz na kilka miesięcy odwiedzała swego krewnego generała 
lub znajomych ze starych, zaprzyjaźnionych rodzin i po powrocie do 
domu relacjonowała mi aktualne wydarzenia polityczne, o których usły-
szała w czasie tych wizyt. Codziennie o stałej porze wchodziłem do jej 
pokoju, siadałem na krześle w pobliżu jej fotela i czytałem na głos jej 
ulubioną gazetę – Petit Parisien. Ona natomiast nawet nie chciała spoj-
rzeć na moją gazetę – L’Humanite. Za każdym razem powtarzała, że 
brat Jaurèsa jest generałem a i on sam posiada miliony. W ten sposób 

13 Tasznacy lub dasznacy – członkowie ormiańskiej partii narodowej Dasznakcutjun (‘Sojusz’), założonej w 1890 r. 
w Tyflisie, dążyli do wyzwolenia Ormian spod panowania tureckiego (przyp. tłumacza – A. S.).

usiłowała zniechęcić mnie i do socjalizmu i do Jaurèsa... „Z Jaurèsa ma 
korzyść nie Francja, a Wilhelm...” To zdanie słyszałem od niej setki razy. 
Gdy czytałem gazetę, poprawiała błędy w mej wymowie i objaśniała 
fragmenty, których nie rozumiałem. Była zadowolona z szacunku, jaki 
jej okazywałem, pochwalała mój tryb życia – uregulowany, bez hałasu, 
uczciwy i skromny... Lubiła mnie. Z drugiej strony jednak cierpiała z po-
wodu mego umiłowania wolności, skłonności ku rewolucji, socjalizmo-
wi i krytyki caratu. W owym czasie bowiem Francja poszukiwała bez-
pieczeństwa w sojuszu z Rosją, a politykę tę popierali liczni Francuzi. 
Wszystkie klasy społeczne uczestniczyły w pożyczkach wspierających 
ten sojusz. Także Madame Deprès pewną cześć swego majątku zainwe-
stowała w owe rosyjskie obligacje. 

Była kobietą o bardzo wrażliwym sercu. Wiedziała, że największą 
radość sprawiają mi listy z Krymu lub z Turcji, więc, gdy nie było mnie 
w domu, a nadszedł taki list, wyglądała za mną przez okno, i gdy z da-
leka mnie ujrzała, wymachiwała listem, wieszcząc radosną nowinę. 
Z francuskich pisarzy najbardziej lubiła de Musseta. To ona zapoznała 
mnie z jego dziełami i sprawiła, że też go polubiłem. 

Nowy nauczyciel francuskiego

Pewnego dnia po mojej przeprowadzce do Madame Deprès, gdy 
szedłem do Kertikianów, zauważyłem na ulicy tabliczkę z napisem 
„Udziela się lekcji francuskiego”. Od razu wszedłem pod wskazany 
adres. Przypadek zrządził, że tym razem spotkałem Syryjczyka – 
chrześcijanina obrządku chaldejskiego. Był to stary pisarz. Mieszkał 
w skrajnej nędzy. Zrobiło mi się go żal, i zacząłem pobierać u nie-
go lekcje. Syryjczyk z fanatycznym misjonarskim zaangażowaniem 
twierdził, że islam jest przeszkodą na drodze postępu, muzułmanie 
nie potrafią utworzyć państwa opartego na wolności i demokracji, 
nie są w stanie przyjąć zachodniej cywilizacji, a imperium osmań-
skie powinno upaść. Unikałem wchodzenia z nim w tego rodzaju 
dyskusje, wołałem słuchać tego, co ma do powiedzenia o literaturze, 
a także poznawać jego własne utwory. A i on był wtedy zadowolo-
ny, w czasie każdej mej wizyty czytał mi coś ze swych pism. Z fran-
cuskiej literatury dzięki niemu poznałem Telemacha14. W jego opinii 
było to najwspanialsze osiągnięcie francuskiej literatury, perła języka 
i wyobraźni. Żył tą książką. Uznawał, że jest to jedyne dzieło, zdolne 
wychować młodzież. Chociaż staruszek ten nie odegrał większej roli 
w mojej nauce francuskiego, mogę stwierdzić, że to on podsycił moją 
miłość do literatury. Dlatego wspominam go z wdzięcznością. Wywarł 
także na mnie wpływ swym życiem i swą filozofią. Wbrew nędzy – był 
zadowolony z życia. Przypominał derwisza. Głęboko zafascynowała 
mnie jego asceza, odrzucenie wszelkiej żądzy, ostentacyjności, to, że 
przedkłada ponad wszystko duchowy spokój, jego wybór pozostania 
w samotności, z dala od społeczeństwa i ludzi – tylko z książkami 
i własnymi przemyśleniami. Gdy pewnego dnia zwierzyłem mu się, że 
wstąpiłem na prawo, odbył że mną poważną rozmowę – nie uznawał 
prawa za dziedzinę wiedzy. Dla niego wszystkim była filozofia. Utrzy-
mywał, że literatura natchnienie powinna czerpać bardziej z filozofii 
niż z życia. W związku z tym zalecał mi, abym studiował raczej filo-
zofię z literaturą.

Pewien mały gest z mojej strony bardzo wzruszył mego starego 
i wrażliwego nauczyciela: pewnego razu, gdy szedłem do niego na 
lekcję, przyniosłem mu owoce. Ten mój postępek tak go wzruszył, że 
kilka razy jeszcze przyszedłem doń z takim prezentem. W nawiąza-
niu do mego zachowania przeprowadził ważne porównanie Wschodu 
z Zachodem. Mówił: „Cywilizacja wzmaga w człowieku egoizm, samo-
lubstwo, na Wschodzie zaś – bogactwo przyrody, nie rozwinięte życie 
ekonomiczne, a szczególnie niewielka ludność – to wszystko zapobiega 
egoizmowi”. Te słowa starca, także później, bywało, skłaniały mnie do 
przemyśleń, czy cywilizacja negatywnie wpływa na moralność. Wspo-
minam, jak to on opowiedział mi o Rousseau i zalecił przeczytanie 

14 Telemach (Historia Telemacha) – utwór Françoisa Fenelona (1651-1715), francuskiego teologa, pedagoga, pisarza 
i kaznodziei (przyp. tłumacza – A. S.).
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Emila. Jako pracę domową zadał mi wtedy zwięzłe zanalizowanie tego 
utworu pod kątem wpływu cywilizacji na moralność. 

Bóg z nami
W tym okresie otrzymałem list od Ahmeta Szukru, jednego z mo-

ich stambulskich przyjaciół. Pisał, że bywa na Krymie, opisywał sytu-
ację na półwyspie a szczególnie jedno wydarzenie, bardzo dla mnie 
istotne. Informował, że będąc na Półwyspie udał się do moich rodziców, 
wziął od mamy pisane przeze mnie listy i papiery, i po przeanalizowa-
niu spalił te, które mogłyby być niebezpieczne w wypadku rewizji. Pi-
sał, że mama bardzo prosiła, by nie palił tych listów, przechowywała je 
bowiem jako pamiątkę ode mnie. Zaznaczył, że w odpowiednim czasie 
zniszczył te listy, gdyż, wedle tego, co doszło do jego uszu, w tydzień 
później rosyjscy żandarmi okrążyli naszą wioskę i w naszym domu 
zrobili dokładną rewizję. Spalenie papierów określił jako zbawienną 
decyzję. Pisał: „Bóg z nami... znaczy – jesteśmy na właściwej drodze, 
skoro tego dnia Bóg natchnął mnie myślą, aby sprawdzić twoje listy”. 
Taki sens wyprowadzał ze zdarzenia nie dlatego, że był studentem teo-
logii i tego nauczono go na uczelni, ale ponieważ w istocie rzeczy był 
głęboko religijny. Głęboko wierzył, że religia nie jest przeszkodą dla 
postępu. Z tej przyczyny później odegrał w naszym narodzie bardzo 
ważną rolę.

Ojciec szuka porady 
u Ismaila Beja Gaspyraliego
Wspomniany list mojego kolegi rozwikłał też pytanie, nad którym 

głowiłem się poprzednio: po co ojciec pojechał do Bakczysaraju?
 Otóż ojciec zobaczył w kinie sceny z życia paryskiego. Uznał, że to, 

co pokazano na ekranie – tańce i sceny miłosne – jest wysoce niewła-
ściwe i takie środowisko zdeprawuje mnie, w związku z czym doszedł 
do wniosku, że w takim mieście nie powinienem studiować. Jednakże 
dla ostrożności równocześnie postanowił, że będzie właściwe, jeżeli 
porozmawia o tym z Ismailem Bejem Gaspyralim. Ten stwierdził, że ob-
razy pokazywane w kinie, to tylko jedna strona medalu, druga strona to 
zupełnie inny świat. Podkreślił, że nie sądzi, aby pobyt w Paryżu zaszko-
dził mej moralności, dodał też, że ojciec powinien cieszyć się z tego, 
że syn zdobywa wiedzę w Paryżu. W rezultacie ojciec podjął decyzję, 
aby posyłać mi pieniądze. Uczucie szacunku i przywiązania, jakie żywi-
łem wobec Ismaila Beja po tym wypadku umocniły się we mnie. Noszę 
w sercu wdzięczność wobec niego.

Zapisuję się na prawo 
Nadszedł czas zapisów na prawo. Zgłosiłem się przedstawia-

jąc uprawomocnione świadectwo z idadiye. W sekretariacie wydzia-
łu, w powodu zapisu w moim paszporcie, chcieli mnie zarejestrować 
jako Rosjanina. Ja z kolei upierałem się, że wprawdzie obywatelstwo 
mam rosyjskie, ale narodowość tatarską. Chociaż długo dyskutowałem 
z urzędnikiem, nie udało mi się go przekonać. Z problemem tym ze-
tknąłem się także później pośród francuskich inteligentów – większość 
Francuzów określa narodowość na podstawie dokumentu, mieszając 
narodowość z obywatelstwem. 

Zaczął się rok akademicki, zacząłem chodzić na zajęcia. Popołu-
dniami uczyłem się w bibliotece wydziału, wieczorami – w Bibliotece 
Sainte Geneviève. Po dziesiątej wieczorem czytałem u siebie w pokoju 
dzieła literatury francuskiej.

Abdurrahim też udoskonalił swój francuski. Lecz niestety, jego oj-
ciec nie uważał za stosowne, aby pozostał w Paryżu. Jego brat z kolei, 
który obiecał mu przysyłać mimo wszystko pieniądze, nie był w dobrej 
kondycji finansowej. W związku z tym umieściliśmy Abdurrahima jako 
pomocnika w aptece, w której pracował Kertikian. Przez pewien czas 
tam pracował. W końcu wrócił na Krym. Bardzo mnie zasmuciło, że nie 
udało mu się studiować w Paryżu, Chociaż przekonywaliśmy go, by po-
został z nami, nie wytrzymał. Gdy otrzymał wiadomość, że jego brat 

popadł w pijaństwo i przejawia zbyt wielką ochotę do wyjazdów do Mo-
skwy, podjął decyzję powrotu. 

Rosyjscy rewolucjoniści i Żydzi
W kilka dni po rozpoczęciu zajęć na uczelni poznałem dwóch ży-

dowskich studentów z Rosji. Jeden pochodził z Akmesdżit. Obydwaj in-
teligentni, pracowici, i o przekonaniach lewicowo-socjalistycznych. Po-
przez nich zapoznałem się z działającymi w Paryżu rosyjskimi rewolu-
cjonistami, rosyjskimi bibliotekami, gazetami i wydawnictwami. Dzięki 
znajomości z nimi słuchałem odczytów Łunaczarskiego15 o socjalizmie 
i sztuce. Dowiedziałem się o walce, jaką Burcew16 stoczył z rosyjską taj-
ną policją. Z wielkim zainteresowaniem śledziłem sprawę Azewa. Był 
to człowiek, który zdobył pełne zaufanie frakcji kierującej terrorystycz-
nym skrzydłem rewolucyjnych socjalistów. Burcew wysunął oskarżenie, 
że Azew współpracuje z tajną rosyjską policją i udowodnił to. Śledzili-
śmy rozwój wydarzeń, dowiedzieliśmy się jak Burcew w monachijskiej 
piwiarni odbywał rozmowy z Azewem i jak go rozpracował. W końcu 
Azewowi udało się zmylić trop i uciec. Na Burcewa posypały się ataki. 
Później jednakże wszyscy uznali, że przez ujawnienie prawdziwego ob-
licza Azewa, położył wielkie zasługi dla ruchu rewolucyjnego. Gazetę 
Burcewa – tygodnik Buduszcze regularnie czytałem. 

14 września 1911 r. w Kijowie został zamordowany przez rewolu-
cjonistę, który wniknął w szeregi tajnej policji, słynny Stołypin17, premier 
Rosji. Wydarzenie to zachęciło do działania rosyjskich rewolucjonistów. 
Zlikwidowanie przez rewolucjonistę tego strasznego wroga i mnie ura-
dowało. Cieszyłem się, że zginął tyran. Moi żydowscy koledzy lepiej 
rozumieli znaczenie Stołypina, lepiej znali rosyjskie realia. Była jesz-
cze inna przyczyna radości rewolucjonistów ze śmierci premiera. Otóż 
Stołypin usiłował zapobiec rewolucji, starając się zlikwidować czynniki 
prowadzące do niej18. Przedsiębrał kroki dla znacznego zwiększenia 
w Rosji liczby chłopów – drobnych posiadaczy ziemi, starał się dopro-
wadzić do szybkiej realizacji tego projektu. W ten sposób miała zniknąć 
wspólna własność wiejska – mir, przez rosyjskich socjalistów uznawana 
za fundamentalny czynnik wiodący ku rewolucji. Stołypin wzmacniał 
także burżuazję i przeprowadził pewne posunięcia dla poprawy bytu 
robotników. 

Z żydowskimi przyjaciółmi sporo dyskutowaliśmy o tej kwestii, 
dzięki czemu moja wiedza o Rosji znacznie się poszerzyła. Zorgani-
zowano w Paryżu kilka zebrań na te tematy, płomienne przemówienia 
wygłosili rosyjscy rewolucjoniści. Odczuwałem wobec tych ludzi głęboki 
szacunek i przywiązanie. Żyli z dala od ojczyzny, na obczyźnie w bie-
dzie działali dla najwyższych i najświętszych idei, uważałem ich za ide-
alistów, osoby pozbawione wszelkiego pożądania materialnego i chęci 
korzyści, będące blisko Boga i wieczności. Niektórzy z nich przybyli do 
Paryża uciekłszy z Sybiru, gdzie całe lata spędzili w cierpieniu, niektó-
rzy całymi latami gnili przedtem w carskich więzieniach, inni stracili 
w tej walce najbliższych. Mimo to nie wahali się, by nadal wytrwałe, 
z przekonaniem kroczyć obraną drogą. Być jak oni... To było moim naj-
ważniejszym celem.

W roku 1911 nadeszła wiadomość o rzekomym zabójstwie w Ki-
jowie przez Żydów w celach rytualnych chrześcijańskiego chłopca 
o nazwisku Andriej Juszczynski. Na całym świecie w prasie żydowskiej 
i socjalistycznej zawrzało. W trakcie procesu Bejlisa19, oskarżonego o tę 
zbrodnię, w ważnych centrach Europy i Ameryki odbyły się liczne mi-
tyngi protestacyjne. Również w Paryżu partia socjalistyczna i rosyjscy 
rewolucjoniści zorganizowali szereg zgromadzeń. Uczestniczyłem we 
wszystkich. Na jednym z nich słyszałem jedno z najlepszych przemó-

15 Łunaczarski, Anatolij Wasiljewicz – (1875-1933), rosyjski rewolucjonista, dramaturg i poeta. W latach 1917-1929 
ludowy komisarz oświaty (przyp. tłumacza – A. S.).

16 Burcew, Włodymir Lwowicz – (1862-11936), wydawca, liberalny działacz rosyjski, działający głównie we Francji. 
Przeciwnik bolszewików, po rewolucji pozostał na emigracji (przyp. tłumacza – A. S.).

17 Stołypin, Piotr Arkadiewicz (1863-1911), premier Rosji w latach 1906-1911, bezwzględny przeciwnik ruchu 
rewolucyjnego. Autor reformy agrarnej umożliwiającej zakup ziemi przez chłopów (przyp. tłumacza – A. S.).

18 W wyniku realizacji reform Stołypina w 1914 r. w Rosji 4 mln rodzin było właścicielami ziemi.
19 Bejlis, Mendel – pracownik kijowskiej cegielni, aresztowany w czerwcu 1911 r. pod zarzutem zamordowania 

w celach rytualnych Andrieja Juszczynskiego. Śledztwo trwało ponad dwa lata, proces odbył się w okresie 
wrzesień – październik 1913. (przyp. tłumacza – A. S.). 
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wień Jaurèsa. Kijowski sąd uwolnił Bejlisa od zarzutów, lecz wysuwając 
pomówienie, że chasydzi uprawiają jednak takie praktyki, oskarżył mo-
zaizm. Bejlis przez Paryż udał się do Ameryki stając się dla całej prasy 
światowej bardzo ważnym tematem. 

Całą ową wielką burzę, która wybuchła wokół Bejlisa, uważałem 
za rzecz naturalną. Przyjmowałem, że światowy ruch socjalistycz-
ny i rosyjscy rewolucjoniści organizują protesty czerpiąc natchnienie 
z własnych zasad, z własnego rozumienia prawa i sprawiedliwości. Nie 
zauważyłem wówczas potęgi Żydów w międzynarodowych organiza-
cjach, ich wpływu na prądy umysłowe w każdym kraju i tego, jak do-
skonale współpracują z sobą, jeśli chodzi o ich narodowe interesy – bez 
różnic klasowych i ideologicznych. Do tej pory trochę słyszałem o ruchu 
syjonistycznym, jednak, według mnie, dla głoszenia sprawy żydowskiej 
na skalę międzynarodową i dla uznania tej sprawy za ważną bardziej 
niż syjoniści przysłużyła się żydowska socjalistyczna partia Bund. Do-
wiedziałem się o tych aspektach wówczas z przemówień wygłaszanych 
na mityngach. Bund nie poprzestawał na wychowywaniu młodych ży-
dowskich rewolucjonistów, lecz starał się zapewnić ich wpływ na re-
wolucjonistów innych narodów przez przenikanie w ich szeregi. Nie 
uważałem za słuszne występowanie przeciwko Żydom dlatego, że byli 
Żydami. Z drugiej strony nie wątpiłem, że carat zastosuje każdy rodzaj 
represji. Najważniejsze z tego wszystkiego było to, że dla mnie – wszyst-
ko, co uderzało w carat, każde działanie o charakterze antycarskim, było 
święte. Zburzenie carskiej tyranii... Każdego, kto tego pragnął, uznawa-
łem za sojusznika.

Wojna trypolitańska
Dnia 29 września 1911 r. Włochy wypowiedziały wojnę Turcji. 

W nocie z 23 września Włosi wysunęli zarzut, że „Osmańscy oficerowie 
wespół z poplecznikami Stowarzyszenia „Jedność i Postęp” podburza-
ją fanatyczny i ciemny lud przeciw państwu włoskiemu i jego miesz-
kańcom”. Tego samego dnia Wysoka Porta odpowiedziała na rzeczoną 
notę. 28 września Włosi przekazali drugą notę, ostrzejszą. Następnego 
dnia Turcja odpowiedziała na nią. Mimo wymiany dokumentów Włochy 
wypowiedziały wojnę.

Francuska Partia Socjalistyczna przeszła do ofensywy. Na wielkim 
mityngu, w którym uczestniczył także Jaurès, postawa Włoch została 
oprotestowana. L’Humanite w najostrzejszych słowach potępiła impe-
rialistyczną politykę kapitalistycznych państw Zachodu. Jaurès z wiel-
ką swadą i wyjątkowym wyczuciem zanalizował sytuację i podkreślił, 
że najważniejszym obowiązkiem socjalistów całego świata jest obec-
nie zapobieżenie wojnie. Mowa Jaurèsa i artykuły, jakie opublikował 
w związku z wojną trypolitańską, sprawiły, że pokochałem go jeszcze 
bardziej.

„Jedność i Postęp”... Wrogowie Turcji za swój obowiązek uzna-
li atakowanie tego stowarzyszenia. Imperialiści za wszelką cenę nie 
chcieli Jedności i Postępowi dać okazji do uzdrowienia Turcji – „chore-
go człowieka Europy”. Czyż rewolucja 1909 r. przeprowadzona w Turcji 
siłami właśnie Jedności i Postępu nie była reakcją na pakt, jaki zawarł 
przeciwko Turcji 10-11 czerwca król Anglii Edward VII z carem Mikoła-
jem II w Rewlu?20 Rewolucja turecka była nie tylko zaporą dla antyturec-
kich działań imperialistów, ale także ciosem grożącym w perspektywy 
ich dominacyjnych żądz skierowanym ku całemu Orientowi. Dlatego 
było rzeczą naturalną, że mocarstwa imperialistyczne wespół z krajami 
bałkańskimi występują przeciw Jedności i Postępowi. Łatwo było wy-
wnioskować, co jest tego przyczyną. Trudniej było zrozumieć, dlaczego 
także wewnętrzni wrogowie przy każdej okazji występują przeciw tej 
organizacji. 

Uznawany za jednego z najbardziej liczących się polityków epoki 
Abdulhamida i meszrutijetu stary Kamil Pasza21 w słynnym memoriale, 
wręczonym przezeń 7 grudnia 1327 r. 22 sułtanowi i następnie opubliko-

20 Rewel – obecnie Tallin (Estonia) (przyp. tłumacza – A. S.).
21 Kamil Pasza – (1832-1912) z racji pochodzenia zwany Cypryjczykiem (Kybrysly), wielokrotny premier w gabinetach 

epoki osmańskiej (przyp. tłumacza – A. S.).
22 1327 - data podana jest przez autora wspomnień wg ery muzułmańskiej. Wg kalendarza europejskiego był to rok 

1911 (przyp. tłumacza – A. S.).

wanym w prasie, pisał: „Włochy, jak stwierdza pierwsza nota przekaza-
na przez włoskie poselstwo, chcą dokonać inwazji i opanowania Try-
polisu i Bengazi przez wypowiedzenie wojny nie Wysokiej Porcie lecz 
Stowarzyszeniu Jedność i Postęp”. Jakby tego było mało, twierdząc, że 
„błędna postawa rządu ulęgającego wpływowi i tyranii Stowarzyszenia 
Jedność i Postęp” otwiera drogę do rozbioru Turcji, i akcentując ponadto 
„urażone mniejszości” odpowiedzialnością za całe nieszczęście obar-
czył Stowarzyszenie „Jedność i Postęp”.

Jednak Stowarzyszenie „Jedność i Postęp”, mimo ataków ze strony 
zewnętrznych i wewnętrznych wrogów mężnie czyniło, co możliwe, aby 
wypełnić narodowy obowiązek. Enwer Pasza, Mustafa Kemal23, Fethi24 
i inni – najważniejsi spośród młodych i ofiarnych oficerów, twórców re-
wolucji tureckiej, w konspiracji, nie bacząc na rodzące się trudności – 
pospieszyli ku obronie Trypolisu. Tam, z wysiłkiem nielicznej tureckiej 
załogi, przygotowali do obrony arabskich patriotów. Stworzyli funda-
menty obrony, która na całe lata wstrzymała Włochów przed marszem 
z wybrzeża w głąb kraju...

W czasie wojny trypolitańskiej przypadkiem poznałem Fehmie-
go Beja – jednego z egipskich studentów studiujących w Paryżu. In-
teligentny, żądny wiedzy, o szerokich horyzontach, wysokim morale 
i odwadze cywilnej, zafascynował mnie. Był starszy ode mnie o 6-7 lat. 
Pewnego razu zabrał mnie na spotkanie studentów muzułmańskich, 
zbierających się pokoiku nad kawiarnią Soufflot. W taki sposób po-
znałem arabski ruch narodowy i przekonałem się, jaka jedność panuje 
pośród arabskiej młodzieży. Egipscy studenci nie kryli oburzenia z po-
wodu włoskiej agresji.

Z rozmów, które odbyłem później z Fehmim Bejem zorientowałem 
się, że młodzież arabska dzieli się na dwa obozy, pierwszy – zwolen-
ników poglądu, że myśląc przede wszystkim o własnej ojczyźnie nie 
należy zaniedbać zespolenia z ludnością niearabską kraju. Dla grupy 
tej istotna była jedność muzułmańska. Drugie ugrupowanie stanowili ci, 
dla których naczelnym hasłem była niepodległość Egiptu, przypominali 
o chwale epoki faraonów, dokonaniach starożytnego Egiptu, u źródeł 
cywilizacji światowej widzieli nadrzędną rolę swego kraju. Ci byli wów-
czas w mniejszości. Fehmi Bej był żarliwym zwolennikiem zarówno 
jedności arabskiej jak i umocnienia muzułmańskiego braterstwa. Napi-
sał arcyciekawą i ważną pracę o idei świętości w religii muzułmańskiej. 
Reprezentował pogląd, że islam zawiera w sobie wszelkie zasady sty-
mulujące postęp i samopomoc społeczną, dowodził, że jego upadek na-
stępuje nie z powodu samej religii, ale spowodowany jest fanatyzmem 
i ciemnotą. 

W owym czasie od moich stambulskich przyjaciół otrzymałem 
bardzo cenny podarunek. Był to pierwszy numer czasopisma Turk 
Jurdu (‘Turecka Ojczyzna’). Kilka razy, zafascynowany przeczytałem 
opowiadanie pt. Uzumdżu (‘Sprzedawca winogron’) Ahmeda Hikme-
ta25, skłoniło mnie ono głębokiej refleksji. Dotychczas nie spotkałem 
w literaturze tureckiej tak głębokiej wiary, myśli, uczucia i stylu. Turk 
Alemi (‘Świat turecki’) – autorstwa Agaoglu Ahmeda Beja, Dżengiz – 
tłumaczenie dokonane przez Jusufa Akczurę czy Wielkie Cele Naro-
dowe (‘Buyuk Milli Emeller’)... to były wówczas moje najważniejsze 
duchowe źródła.

Opowiedziałem Fehmiemu Bejowi o czasopiśmie Turk Yurdu 
i przetłumaczyłem mu pewne fragmenty artykułu, który ukazał się 
w tym czasopiśmie w związku z wojną trypolitańską: „Tym, aby Try-
polis pozostał osmański, na ile państwo osmańskie, na tyle też za-
interesowany jest świat islamu oraz świat turecki. Widać to wyraź-
nie od momentu rozpoczęcia wojny. Wojna turecko-włoska przynosi 
rzeczywiste rozwiązanie problemu, który okresowo powodował spór. 
Wspólna obrona ojczyzny – arabskiej i tureckiej przez arabskich i tu-
reckich bojowników, łączących swoją krew i ducha, i – stających się 

23 Mustafa Kemal (1881-1938), późniejszy Ataturk, oswobodziciel Turcji spod okupacji państw Ententy, pierwszy 
prezydent Republiki Tureckiej (przyp. tłumacza – A. S.).

24 Fethi – postać trudna do zidentyfikowania, być może chodzi o Sulejmana Fethiego Beja, absolwenta Szkoły 
Wojskowej, w 1912 r. radcę w ministerstwie wojny, zamordowanego przez Greków w czasie wojny turecko-
greckiej w 1919 r. (przyp. tłumacza – A. S. ). 

25 Ahmet Hikmet (1870-1927), turecki pisarz i dyplomata, dziennikarz czasopisma panturkistów Turk Jurdu (przyp. 
tłumacza – A. S.).
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w tej walce jednym organizmem o wspólnej krwi i duszy, walczących 
z jednakowym zapałem i entuzjazmem, z jednakową odwagą i ofiar-
nością na przedpolach owej znamienitej twierdzy bohaterskiego Tur-
guta Reisa26, twierdzy, w której serce wrażony został włoski sztandar 
– pokazała naszym przyjaciołom i wrogom, że pomiędzy tymi dwo-
ma, mądrym nakazem najświętszej wiary zbratanymi szlachetnymi 
szczepami nie może istnieć zasadnicza niezgodność. Te dwa wielkie 
pobratymcze plemiona Wschodu boskim zrządzeniem obarczone są 
wspólną obroną Wschodu i zapewnieniem mu postępu. Ich dobrze 
pojęte interesy czynią to koniecznym...”

Zdania te bardzo pozytywne wrażenie wywarły na Fehmim Beju. 
Jednak idea arabskiej jedności okazała się w nim silniejsza od muzuł-
mańskiego braterstwa. Dla niego najważniejszym celem było uzyskanie 
przez Arabów niepodległości i arabski nacjonalizm. Korzyść dla Turków 
widział w pomocy, której mogliby udzielić dla realizacji tego zamierze-
nia. Miał nadzieję, że dzięki zapobiegnie to wpadnięciu Arabów w obce 
wpływy. Fehmi Bej, tak jak Dżemalettin Afgani27, był przekonany, że kra-
je islamu po odnalezieniu i rozwinięciu swego poczucia narodowości 
zdołają łatwiej porozumiewać się z sobą. 

Punktem, w którym nie mogłem porozumieć się z Fehmim Be-
jem – był zachodnioeuropejski rewolucjonizm i socjalizm. Fehmi Bej, 
człowiek ceniący sobie wolną i nieskrępowaną myśl, zdecydowany 
narodowiec spoglądał na te kwestie jak zachodni inteligent. Było to 
naturalne. Przecież jego naród nie jęczał w carskich więzieniach sku-
ty, bez możliwości rozwoju świadomości narodowej i cywilizacyjnej. 
Wprawdzie i w Egipcie sytuacja wieśniaka, szczególnie bezrolnego, 
była tragiczna, a wielcy właściciele ziemscy bezlitośnie wykorzysty-
wali fellachów. Jednak arabska młodzież myślała przede wszystkim 
o wyzwoleniu politycznym i w związku tym – o umocnieniu arabskiej 
jedności. 

Na prawie

W pierwszym roku na Sorbonie moja nauka była bardzo intensyw-
na. Szczególną wagę przykładałem do ekonomii. U Charlesa Gide’a28 
ekonomia przenikała się nawzajem z zagadnieniami społecznymi. Jego 
błyskotliwa inteligencja, rozległa, gruntowna wiedza, serce pełne praw-
dziwie ludzkich uczuć – wszystko to rodziło w nas wszystkich wielką 
miłość i szacunek do niego. Cywilistę, prof. Planyola darzyliśmy szacun-
kiem za wielki, niekwestionowany autorytet w jego dziedzinie, łagodne 
usposobienie i piękny język. Finansów uczył Gaston Jéze29 – do niego 
lgnęliśmy za jego wielką odwagę cywilną, umiłowanie wolności i de-
mokracji. 

Najbardziej interesowała mnie ekonomia i w tej dziedzinie pogrą-
żałem się. Zaczytywałem się dziesięciotomową szczegółową ekono-
mią profesora – dziekana naszego wydziału. Poza tym zaglądałem do 
podstawowych dzieł traktujących o systemach ekonomicznych, robiłem 
notatki.

Chodziłem do Biblioteki Sainte Geneviève, gdzie z kolei rozczyty-
wałem się w literaturze francuskiej i dziełach krytycznych. Pod wpły-
wem żydowskich przyjaciół z Rosji, aby dobrze poznać Rosję czytałem 
przełożone na francuski rosyjskie powieści, szczególnie Dostojewskie-
go i Turgieniewa. Po kilku miesiącach zacząłem chodzić na wykłady 
prof. Feliksa D’Anteque’a na Sorbonę i do Collège de France na wykłady 
Bergsona30. Miałem na prawie kolegę, rumuńskiego Żyda, nosił imię Jor-
ga, uczył się a równocześnie zaczytywał lekką literaturą francuską, pro-
26 Turgut Reis (1485-1565), turecki korsarz. Działał na zachodzie Morza Śródziemnego. W 1554 r. zdobył na 

joannitach Trypolis, pierwszy osmański gubernator Trypolitanii. Zmarł w czasie oblężenia Malty (przyp. tłumacza 
– A. S.). 

27 Dżemalettin Afgani (1838-1897), ojciec duchowy panislamizmu z pochodzenia Afgańczyk, bojownik o wyzwolenie 
krajów muzułmańskich spod dominacji politycznej Europy. Zwolennik przystosowania islamu do zdobyczy 
naukowych i cywilizacyjnych Zachodu. Prowadził działalność również na terenie Turcji, gdzie zmarł (przyp. 
tłumacza – A. S.).

28 Gide, Charles (1847-1932), francuski ekonomista, ekspert w problematyce monetarnej. Odegrał istotną rolę 
w ruchu spółdzielczym (przyp. tłumacza – A. S.).

29  Jéze, Gaston (1869-1953) – prawnik francuski, specjalista w zakresie prawa finansowego, profesor uniwersytetów 
w Lille i Paryżu (przyp. tłumacza – A. S.).

30 Bergson, Henri (1859-1941), francuski filozof, krytyk poznania intelektualnego i analitycznego, twórca koncepcji 
przenikającego rzeczywistość pędu życiowego (élan vital), laureat Nagrody Nobla (przyp. tłumacza – A. S.).

wadził życie wygodne i uregulowane. Miał przyjaciela, Rumuna, kalekę 
z chorym ramieniem. Ten był poważny, pilniej się uczył i interesował 
problemami społecznymi. Pośród Serbów też miałem kolegów. Uczyli 
się bardzo pilnie. Z Rumunami mieliśmy bliższe kontakty niż z nimi. Ser-
bowie, chociaż nie tak ostentacyjnie jak Bułgarzy, odnosili się chłodno 
do Turków i w ogóle do muzułmanów. Poznałem wtedy między inny-
mi Turka Suphiego Nuriego, Ormianina Czajlaka, Żyda Izydora Kohena 
i Rumuna Periklesa. Wszyscy pochłonięci studiami prawniczymi, nie in-
teresowali się zagadnieniami politycznymi i społecznymi. Brat Suphie-
go Nuriego, Dżelal Nuri31 często przysyłał bratu wydawane przez siebie 
książki. Ja z kolei pożyczałem owe książki od Suphiego, a po przeczyta-
niu – z Suphim dyskutowaliśmy o nich.

Francuzi studiujący prawo nie wchodzili z nami, cudzoziemcami 
w zażyłe stosunki, wręcz przeciwnie, robili wobec nas wulgarne de-
monstracje. Większość Francuzów na prawie stanowili monarchiści, 
wrogowie republiki i demokracji. Zdarzyło się raz, że francuski stu-
dent ujrzawszy w mej ręce L’Humanite demonstracyjnie wstał z ławki, 
w której razem siedzieliśmy. Prawie wszyscy francuscy studenci na 
wydziale czytali L’Action Française – organ monarchistów. Po pewnym 
zrozumiałem, jak bardzo błędnym był pogląd, iż można znać Francję, 
jedynie na bazie obserwacji poczynionych z zewnątrz lub opartych na 
francuskiej literaturze. Na przykład była wielka różnica między stu-
dentami literatury lub pedagogiki a studentami prawa. Inna sprawa: 
ponieważ we Francji istniał rozdział kościoła od państwa, z zewnątrz 
wydawało się, że we Francji nie ma już ludzi religijnych. Ale z drugiej 
strony w niedziele lub święta religijne kościoły były pełne. Czasami 
w niedzielne poranki chodziłem do katedry Notre Dame, aby posłu-
chać muzyki sakralnej wykonywanej na słynnych organach. Pewnego 
razu zobaczył mnie tam kolega z naszego roku. Sądzę, że w związku 
z tym zaczęliśmy wymieniać pozdrowienia. 

Podróż do Szwajcarii

W lipcu zdałem dobrze egzaminy. Byłem bardzo zmęczony. Jeden 
z kolegów – Izador Kohen – turecki Żyd miał zamiar pojechać do krew-
nych w Lozannie, by spędzić tam wakacje. Pojechałem także. Wynają-
łem pokój sublokatorski przy żydowskiej rodzinie ze Stambułu. Przy-
wiozłem z sobą dzieła Nietzschego i Emila Fagueta. Zagłębiwszy się 
w lekturę tych książek ani nie wypocząłem, ani nie zwiedziłem Szwaj-
carii. Pewnego dnia razem z Izadorem pojechaliśmy do Evian, słynnego 
ze wspaniałej wody stołowej, położonego naprzeciw Lozanny, na fran-
cuskim wybrzeżu jeziora Leman. W Lozannie pada często. W związku 
z tym wziąłem parasol. Gdy czekałem w Ouchy na statek, zapominałem 
o parasolu. Wieczorem, gdy wróciliśmy do Ouchy i zapytali policji, na-
tychmiast oddano mi zgubę. 

Gdy tylko przekroczy się granicę szwajcarską, natychmiast uderza 
w oczy porządek i atmosfera wolności, dobrobyt. W czasie półtoramie-
sięcznego pobytu w Lozannie polubiłem Szwajcarów za ich uczciwość, 
powagę, przywiązanie do pracy. Piękne widoki Szwajcarii, góry, a szcze-
gólnie ogrody i sady przypominały mi Krym. Wtedy nie myślałem, jak 
pięknym i pożytecznym przykładem dla Krymu mogłoby być Szwajcaria, 
gdzie podobnie jak u nas, na Krymie, żyją przedstawicieli różnych ras 
i narodów, wszyscy w sposób zorganizowany sprawiedliwy, pod opieką 
państwa. Nie analizowałem wówczas Szwajcarii pod tym kątem. Zresz-
tą w owym czasie jeszcze nie myśleliśmy o rozpadzie Rosji i oderwaniu 
od niej Krymu. Patrząc na Szwajcarię widziałem pozytywne i szczęśliwe 
rezultaty wolności i demokracji – to dodawało entuzjazmu i siły mej idei 
„rewolucji w Rosji”.

Dżafar Sejdamet
Tłumaczenie z jęz. tureckiego Antoni Sarkady

Redakcja i przygotowanie do druku Selim Chazbijewicz
■

31 Dżelal Nuri (Ileri) (1877-1939) – dziennikarz i publicysta. Działacz polityczny, poseł w republikańskiej Turcji (przyp. 
tłumacza – A. S.).


